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carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles

1. INTRODUCCIÓ
El nucli de Cruïlles està situat a l'oest de la Bisbal d'Empordà capital de la
comarca del Baix Empordà. L'accés al nucli es realitza des de la
carretera Gi-664, que de seguit connecta amb el carrer del Raval que
circumscriu tot el nucli històric del nucli.
Aquest accés forma una cruilla entre les dues direccions del carrer Raval i
l'accés a la carretera i dòna accés al centre d'educació infantil i primària
i a la sala polivalent i bar social del nucli.

2. OBJECTE DEL PROJECTE
Amb l'objecte de regularitzar la zona d'accés al nucli on hi conflueixen
l'escola, la sala polivalent i l'accés rodat al nucli s'encarrega la redacció del
present document que proposa actuacions en l'àmbit de la ordenació de
l'espai públic de circulació de vehicles i d'itineraris per vianants.

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Actualment al nucli de Cruïlles s'hi accedeix des de la carretera Gi-664 que
uneix La Bisbal d'Empordà amb Cassà de la Selva. L'entrada al nucli porta
directament al carrer Raval, amb dos equipaments municipals, a l'esquerra
l'escola pública les Gavarres, Zer Empordanet-Gavarres i a la dreta la sala
polivalent i local social.
La via pública d'accés al nucli i als equipaments disposa actualment d'una
illeta triangular que connecta amb el carrer del Raval que a l'hora
circumval·la tot el nucli històric. Donat que una de les vies de connexió al
carrer Raval, en aquest cas la oest, passa enfront a l'accés de l'escola,
durant els darrers anys s'han portat a terme mesures per limitar la
circulació, sobretot en hores d'entrada i sortida i ha anat quedant com una
zona semipeatonal. D'aquesta manera s'ha consolidat com a itinerari l'altre
via per a connectar tots dos sentits del carrer Raval i generant, així una
cruïlla poc pràctica a nivell de circulació de vehicles.
A l'hora el carrer ha evolucionat en el seu ús, sense adaptar la seva fesomia
i ha deixat pas a una distribució de l'espai públic poc clara pels vehicles i
completament inconnexa pels vianants, donat que els itineraris no queden
clars i sovint es comparteix l'espai amb els vehicles sense cap criteri
preestablert.
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Enfront de l'escola s'han ubicat jardineres com a elements dissuasius a
l'estacionament i senyalització restringint el pas de vehicles, però tot i així
quedaria pendent endreçar la zona per millorar-ne la funcionalitat i la
seguretat.
Al nord de la zona prevista d'actuació s'hi ubica una esplanada de 150
metres quadrats que actualment està orientada a l'estacionament de
vehicles amb una capacitat de 9-10 vehicles. Dins d'aquesta zona hi ha una
antic dipòsit soterrat que caldrà detectar i cobrir amb la formació d'un forjat.
Enfront, situat al costat de la illeta triangular, una bateria de contenidors que
serveix a la zona entorn urbana i als veïns dels disseminats propers. LA
bateria és completa amb 10 contenidors entre residus sòlids, orgànica,
plàstics, vidres i paper-cartró
Actualment la distribució d'espais contempla un total de 985 m2 dels quals
la major part son d'aglomerat asfàltic, 150 m2 són de terres a la illeta
triangular central, 216 m2 son de terres a la zona d'estacionament nord i la
resta 620 són d'aglomerat asfàltic.
El pendent del carrer d'entrada des de la carretera és proper al 10% i es va
suavitzant fins al carrer del Raval que es pràcticament planer. Aquest
desnivell i el fet que les aigües de pluja d'aquesta zona van directament al
drenatge natural de la carretera Gi-664, fan que la zona no disposi de
recollides d'aigua de pluja

Vialitat
La zona d'accés al nucli des de la carretera disposa de voreres elevades als
dos laterals del carrer, aquestes es mantenen en sentit est, però acaben
desapareixent en sentit oest del carrer del Raval.
Els carrers només diposen de senyalització horitzontal en restricció
d'estacionament amb línia groga i un pas de vianants.
La senyalització vertical esta disposada a vorera, en total 6 senyals peril,
prohibició i informació
Les voreres son de panot de 9 pastilles i d'una amplada variable propera al
voltant de 1,20m
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Edificacions
A nivell d’edificacions, el nucli és molt variat i ha anat evolucionant, d’un
poble medieval amb carrers estrets i molta pedra a construccions més
quadrades amb remolinat i pintat. La zona concreta d'actuació inclou
elements com la sala polivalent i l'escola que precisament són edificis
moderns amb obertures de mida més gran i acabats pintat amb algunes
parts d'obra vista o aplacats amb pedra.
La zona d'estacionament al nord del sector, precisament disposa limita amb
la propietat privada amb un mur de pedra vista que presenta alguns
desperfectes i presència de plantes
Serveis:

Xarxa de clavegueram
La xarxa de sanejament actual és unitària i circula en gran mesura pel
centre del carrer segons es pot veure amb la distribució de tapes de pous.
En general és conducció de formigó de diàmetre 300 o 400 mm amb
escomeses a les propietats privades d’entre 150 i 200 mm.
Es troben a faltar pous en algunes interseccions que pot ser que es trobin
sota la capa d’aglomerat asfàltic.
No hi ha recollides d’aigua de pluja, de manera que l’aigua sempre circula
pel carrer, d’aquesta manera en episodis de precipitació curts circula un fil
d’aigua en superfície que en general discorre adequadament per les rigoles.

Xarxa de telecomunicacions

La xarxa de telefonia es ramifica aèria per total nucli, en gran mesura
grapada a façana, però en alguns punts el tram queda aeri, en creuaments
de carrers o entre façanes que tenen un jardí o muret baix. La companyia
subministradora és Telefònica, S.A.
La zona d'actuació no presenta trams de xarxa de telecomunicacions aeria.
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Xarxa d’Aigua potable

La xarxa de distribució existent no presenta necessitats de manteniment

Xarxa Elèctrica (Mitja i baixa tensió)

La Xarxa de baixa i mitja tensió subministrades per la companyia FecsaEndesa, es soterrada i no presenta necessitats de manteniment

Enllumenat públic
La xarxa d'enllumenat es troba parcialment soterrada i a l'àmbit d'actuació
conflueixen diversos criteris que porten a una distribució heterogènia
d'elements, de manera que al vial d'accés des de la Gi-664 es troben dos
punts de llum tipus bàcul amb lluminàries de carretera, mentre la sala
polivalent i el carrer raval presenten lluminàries tipus plat model HSP-204
de carandini o similar i al centre de la illeta existent apareix un fanal amb
columna decorativa i llumenera clàssica de quatre cares.
En general la distribució luminíca no és homogènea, ni suficient en alguns
punts.

4. SOLUCIÓ ADOPTADA
4.1 Proposta de solució
La solució adoptada preveu la redistribució de l'espai públic amb la formació
d'una rodona de distribució de trànsit, la formació d'una zona d'estada
enfront l'escola per a l'entrada i sortida d'alumnes, l'ordenació de la zona
d'estacionament, la millora de la senyalització d'itineraris i continuïtat dels
mateixos i l'actualització de l'enllumenat públic, millorant la seva distribució i
uniformitat. Dins dels aspectes de seguretat es preveu la formació d'una
llosa sobre l'antic dipòsit soterrat a la zona d'estacionament i la reparació
del mur de pedra per integrar-lo dins de l'entorn.
A nivell d'acabats es preveu la formació d'una zona d'estada integrada,
segura i connectada de manera que caldrà la pavimentació evitant
esglaons, la correcta il·luminació i la formació d'elements de seguretat com
tanca perimetral per reduir l'accés a la zona de vehicles. Per fer l'espai més
agradable es preveu la plantació d'arbres i la instal·lació de bancs i
papereres.
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4.2 Feines a realitzar
Les feines a realitzar per desenvolupar el projecte son les següents:
- Demolició de vialitat existent
- Moviment de terres i adequació de rasants
- Formació llosa sobre dipòsit
- Reparació mur de pedra
- Pavimentació
- Mobiliari urbà.
A continuació es fa una breu descripció de la solució escollida en el present
projecte en els diferents apartats de la urbanització.

Vialitat i Pavimentació

Donat que les rasants dels carrers venen definides per les voreres existents
i que aquestes no es veuen afectades per la present actuació, la secció dels
carrers continuarà seguint les referències de les cotes definides per les
rigoles.
D'aquesta manera la nova pavimentació s'haurà d'adaptar per generar
desnivells en sentit transversal per entregar a les rigoles.
El paviment de circulació de vehicles serà el mateix acabat amb aglomerat
asfàltic en dues capes de 6cm per base i 4 cm per a rodadura.
La zona d'estacionament de vehicles es preveu amb un sòl estabilitzat i fixat
que mantingui l'aspecte natural, però generi prou estabilitat per al seu
funcionament amb pluja i elimini la presència de pols a l'estiu.
A la zona de parada al costat de l'escola es preveu la continuació del
paviment amb formigó i trams de rajol de cantell tal i com es troba a la
continuació del carrer raval sentit oest.
El formigó serà tipus HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E amb un gruix de 15 cm,
reglejat i amb acabat remolinat de gra fi. S’executaran sempre pastilles
completes entre juntes.
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Serveis:
Enllumenat públic

Es preveu uniformitzar la distribució de lluminàries amb la instal·lació de 4
punts de llum a la zona de parada enfront de l'escola i dos projectors
centrals a la rodona.
ES preveu la formació de rases i conductes per als nous trams de
lluminàries i la connexió mitjançant la formació d'arquetes de 40x40 per a
l’entrada i la sortida de les línies.
Es col·locarà línia de terra amb cable de coure nu de 35mm 2 de secció, i
cada punt de llum anirà connectat a terra amb una piqueta de coure.
Es preveu que els creuaments de carrer es canalitzaran amb tub de PVC
recobert de formigó i arquetes a banda i banda, per garantir el registre i la
connexió de la xarxa.
Al respecte de la llum intrusa es considera zona de protecció E2, de manera
que la contaminació lumínica màxima és de 5% de factor d’hemisferi
superior.

5. EXPROPIACIONS i AUTORITZACIONS NECESSÀRIES
No cal realitzar expropiacions donat que la proposta d’actuació es realitza
sobre sòl urbà definit segons planejament.
Cal l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per l’actuació en la zona
de protecció hidràulica i àrea d’influència i per la gestió de les aigües
residuals, així com els informes dels Departaments amb competències en
temes d’urbanisme, medi ambient, Prevenció, extinció d’incendis i
salvaments.

6. SERVEIS AFECTATS
Per a l’execució de les obres s’afecten tots els serveis públics:
-

Les xarxes de sanejament, enllumenat i aigua potable
son de gestió municipal.
La xarxa de distribució d’energia elèctrica es de
titularitat d’Endesa Distribución S.L
La xarxa de telefonia és de titularitat de Telefónica de
España, S.A.U
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-

La xarxa de distribució de gas natural és de Naturgy
Energy Group S.A.

7. PRESSUPOST
El pressupost d’execució material per a la realització de les obres descrites
a la memòria puja a la quantitat de 86.577,70 de manera que el pressupost
base per a licitació resulta de 124.663,23 (cent vint-i quatre mil sis cents
seixanta-tres euros amb vint-i tres cèntims) amb IVA inclós

8. TERMINI D’EXECUCIÓ
Es proposa com a termini d’execució tres (3) mesos comptat d’ençà del
replanteig de les obres i el termini de garantia d’1 any ençà de la recepció.

9. DEFINICIÓ OBRA COMPLETA
En compliment de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes de les
Administracions Públiques, es fa constar que les obres constitueixen una
obra complerta, en el sentit exigit per l’articulat de l’esmentat Reglament
donat que l’obra compren tots i cadascun dels elements necessaris per a la
seva utilització, i per això es susceptible d’ésser lliurada a l’ús general i
públic corresponent.

10. CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA
A partir de l‘article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) per imports inferiors a
500.000 € l’acreditació de la solvència es podrà fer a través de la
classificació o mitjançant altres requisits específics de solvència.
En qualsevol cas considerant el valor de les principals partides de l’obra els
criteris de classificació son els següents.
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Classificació de referència:

Grup

Subgrup

Categoria

G

6

2

Viales y pistes

11. DOCUMENTS DEL PROJECTE
Els documents que incorpora el present projecte son:
I – MEMÒRIA, amb 6 annexos
Annex núm. 1 – Adaptació al planejament
Annex núm. 2 – Estudi de Seguretat i salut
Annex núm. 3 – Justificació de preus
Annex núm. 4 – Pla d’obres
Annex núm. 5 – Estudi de gestió de residus
Annex núm. 6 – Pla de control de qualitat
II – PLANOLS
A01 Situació i Emplaçament
A02 Planta actual
A03 Secció transversal
B01 Proposta Pavimentació 1/250
B02 Definició geomètrica
C01 Serveis Enllumenat públic i reg
C02 Planta mobiliari i senyalització
D01 Detalls mobiliari urbà
D02 Detalls Senyalització
D03 Detalls Enllumenat públic

8

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles

III – PLEC DE CONDICIONS
Plec de Condicions tècniques generals
Plec de Condicions tècniques particulars

IV – PRESSUPOST
– Amidaments
– Quadre de preus: núm. 1 i núm. 2
– Pressupost General
– Resum del Pressupost
Cruïlles, Octubre de 2020

Jordi Àlvarez Moretó
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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ANNEXES

Annex 1. Adaptació al Planejament

Introducció
El present projecte s’adapta al Pla general d’Ordenació Urbanística de Cruïlles, Monels i Sant
Sadurní de l’Heura, fou aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en data 16 de juliol de 1997.
En aquest sentit el present projecte es planteja amb l’objecte de rehabilitar l’espai públic de
l'accés al nucli que presenta deficiències funcionals, de seguretat i d'accessibilitat. L’actuació
es desenvolupa sempre en sòl urbà i dins del sistema viari actual.
L’execució en cap moment preveu l’actuació sobre volums disconformes o d’altres unitats
urbanístiques pendents de desenvolupar, de manera que no es considera cap figura de
recuperació de sòl ni cap actuació sobre espai que no sigui públic.
Al plànol A02 de projecte es pot veure el plànol d’ordenació de desplegament del nucli urbà

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER LES OBRES DADEQUACIÓ DE
L'ENTORN EMMURALLAT, CARRER DEL RAVAL, DAVANT ESCOLES AL
NUCLI DE CRUÏLLES
ÍNDEX
1. MEMÒRIA INFORMATIVA
GENERALITATS
EMPLAÇAMENT
PROMOTOR
TÈCNICS REDACTORS DEL PROJECTE
TÈCNIC AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT
OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DURADA DE L’OBRA
SUPERFÍCIE TOTAL I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
PERSONAL PREVIST
COST DE LA SEGURETAT I SALUT

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ESTUDI SS
RELACIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR
IDENTIFICACIÓ DELS TREBALLS AMB RISC ESPECIAL
AVALUACIÓ DE RISCOS: FITXES D’IDENTIFICACIÓ DEL RISC I MESURES DE
PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

3. PLEC DE CONDICIONS
NORMES APLICABLES PER A LA SEGURETAT I SALUT
PLEC DE CONDICIONS GENERALS
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

4. FITXES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

1. MEMÒRIA INFORMATIVA
GENERALITATS
L’objecte del present projecte son les obres d'adequació de l'entorn emmurallat, carrer Raval,
davant escoles al nucli de Cruïlles
EMPLAÇAMENT
El propi nucli històric segons àmbit definit al projecte
PROMOTOR
L’encàrrec del projecte l’ha realitzat l’ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE
La redacció del projecte l’ha dut a terme L’enginyer de Camins, Canals i Ports Jordi Alvarez
Moretó.
TÈCNIC AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
La redacció del projecte l’ha dut a terme L’enginyer de Camins, Canals i Ports Jordi Alvarez
Moretó.
OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objecte establir una base per tal que
l’Empresa Contractista, les Subcontractistes i els Treballadors Autònoms que participin en
l’execució de les obres a què fa referència el projecte la realitzin en les millors condicions per
garantir el manteniment de la salut, la integritat física i la vida dels treballadors d’aquestes,
d’acord amb el REIAL DECRET 1627/1997, de 24 d’Octubre, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres.
Així mateix, el present ESTUDI ha de servir de base per tal que l’Empresa Contractista, les
Subcontractistes i els Treballadors Autònoms elaborin un PLA DE SEGURETAT I SALUT
abans de l’inici de la seva activitat.
DURADA DE L’OBRA
Es planifica una durada per executar l’obra de 3 mesos.
SUPERFÍCIE TOTAL I PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL
La superfície total de l’obra son 1.062 m2
El Pressupost d’Execució Material de l’obra s’estima en 86.577,70 €.
PERSONAL PREVIST
Pel tipus d’obra i planificació dels treballs es preveu una mitjana de personal entorn les 8
persones, tenint en compte els professionals dels oficis, ajudants i auxiliars, així com equip
director i organització.

COST DE SEGURETAT I SALUT
El cost previst pels treballs que cal dur a terme pel desenvolupament, manteniment i retirada
dels elements personals i col·lectius referents a la Seguretat i Salut s’estima en 2.580,00 €
(dos-mil, cinc-cents vuitanta euros) d’execució material.

Cruïlles, octubre de 2020

Jordi Alvarez Moretó
Enginyer de Camins, Canals i Ports

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
TREBALLS PREVIS
Abans d’iniciar l’obra hi haurà una sèrie de treballs previs a l’inici d’aquesta, tals com: serveis
afectats i instal.lacions auxiliars per a l’inici de l’obra, tant d’higiene i benestar dels treballadors
(vestuaris, serveis,...) com de previsió de zones de treball (lloc de ferralla,...). Aquests treballs
son:
Serveis i instal.lacions auxiliars d’obra
Es contemplen els necessaris per a la realització dels treballs.
Cal fixar les zones d’aplec en lloc on no interfereixin el tràfic ni la fluïdesa dels vianants o veïns i
el procés productiu. L’emmagatzematge es farà de manera que no es produeixin desploms per
desequilibri ni per vibracions, per aquesta raó no s’ha de fer mai al costat d’un compressor o
grup electrogen.
En cas de fustes reutilitzades, abans d’aplegar-les, cal treure totes les puntes. Es manipularan
fent servir calçat de seguretat, casc i guants de cuir.
Les barres d’acer aplegades romandran sempre amb farcells lligats i senyalitzats.
RELACIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR:
Degut a la complexitat del projecte s’estructuraran els treballs en tres fases per tal de
minimitzar les interferències.
La primera fase correspon a la zona dreta de la urbanització, ja que és la més complexa.
La segona fase és la zona de l’esquerra de la urbanització.
La tercera fase és la zona superior de la urbanització, ja que no afecta els serveis inferiors.
Tall amb disc de l’asfalt existent
Demolició de paviments asfàltics
Demolició de paviments de vorera
Excavació de terres per a rases, pous, fonamentació de dipòsits i de casetes
Preparació del fons de la rasa amb sorra
Execució de pous
Cobriment del trasdos dels pous
Instal.lacions de tubs i passatubs
Cobriment dels tubs de rases amb sorra
Escomeses als usuaris
Connexió de nous serveis a la xarxa existent
Anul.lació d’antics serveis
Aportació de subbase de Tot-u
Pavimentació
Formigonat de pavimentació en “V”
Rigola
Vorada
Tapes de serveis i reixes de sanejament
Base de sorra per a vorera
Pavimentació de vorera amb formigó
Enllumenat segons quadres plantejats i finals de línia
Senyalització vertical
Senyalització horitzontal
Mobiliari

IDENTIFICACIÓ DELS TREBALLS AMB RISC ESPECIAL
 TREBALLS EN ALÇADA
Línies elèctriques aèries
Línies de telèfon aèries
Mesures de seguretat contemplades a l’Avaluació de riscos
Risc grafiat al plànol ES3


PAS CONSTANT DELS PROPIETARIS DE PARCEL·LES

 TREBALLS AMB MAQUINÀRIA PESANT
Mesures de seguretat contemplades a l’Avaluació de riscos
 TREBALLS AMB CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE
Línies elèctriques aèries i soterrades
Mesures de seguretat contemplades a l’Avaluació de riscos

FITXES D’IDENTIFICACIÓ DEL RISC I MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
SEGONS LES ACTIVITATS
SEGONS ELS LLOCS DE TREBALL
SEGONS LES MÀQUINES I EINES
SEGONS ELS MITJANS AUXILIARS

3. PLEC DE CONDICIONS
CONSIDERACIONS PRÈVIES
En l’execució dels treballs, a més del que està indicat en aquest ESTUDI de Seguretat,
es tindrà present des de l’inici, la forma d’actuar millor per tal que les condicions de Seguretat,
recolzades en les proteccions adequades, siguin les millors possibles.
Així, els elements de protecció personals i col·lectives estaran disponibles a obra amb suficient
antelació al moment en que sigui necessari. D’acord amb el Pla d’Obra, es sabrà quan hauran
d’estar preparats per a la seva utilització.
Els elements de protecció hauran de ser revisats periòdicament per tal d’assegurar que estan
en perfectes condicions d’ús.
Els elements que resultin amb danys hauran de ser:
a)

Inutilitzats si no es poden arreglar

b)

Reparats , per persona competent, per a garantir el seu perfecte
funcionament.

Les màquines seran sempre utilitzades per personal especialitzat, al igual que les que efectuïn
les revisions periòdiques, reparacions mecàniques o elèctriques.
Amb aquestes consideracions es pretén que abans d’iniciar els treballs en tingui en compte la
Seguretat i la Salut.
Amb la mateixa finalitat, el llibre d’incidències que haurà d’existir a l’obra, es dedicarà de forma
exclusiva a temes de Seguretat i Salut, que per la seva naturalesa representi d’importància, o
bé que respongui a reiterades advertències sobre un punt concret que no s’hagi atès.
Serà preferible reunir a les parts afectades i proposar les petites mesures correctores, quedant
clar que, en cas de no realitzar-se aquestes, seran anotades al llibre d’incidències.
DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

REIAL DECRET 1.627/1997, DE 24 D’OCTUBRE, Disposicions mínimes de
Seguretat i Salut laboral a les obres.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny.
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en la relació següent, en
lo que afecta als treballs a realitzar.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (O.M.
9-3-91) (B.O.E. 16 i 17-7-71)
DECRET DE 10-8-76 ( B.O.E. 16-9-76) que regula els Serveis i Organismes
sobre Seguretat i Higiene en el Treball
Articles 24 al 27 del Decret de 30-5-74 (B.O.E. 20-7-74)
Estatut dels treballadors en els seus articles 61 i següents (B.O.E. 14-3-80)
20-12-71 (B.O.E. 4-1-72)
Article 15 de la Llei número 24 de 21-6-72 i article 24 del Decret 23-6-72 (B.O.E.
28-6-72)
Decret número 432 (11-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans ( R.D. 2001/83)
Comitès de seguretat i Higiene en el treball (Decret 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
Circular de 27-11-74 sobre farmacioles d’Empreses protegides d’accident de
treball. La farmaciola serà el corresponent a 50 treballadors fixat en l’article 43,
apartat 5è de la Ordenança.
Ordre 17-5-74 ( B.O.E. 29-5-74) per la que es regula la homologació dels mitjans
de protecció personal de treballadors en matèria de Seguretat i Higiene en el
treball.
1403/1986 de 9 de maig pel que s’aprova la norma sobre senyalització de
seguretat en els centres i locals de treball (B.O.E. 8-7-86)
1316/1989 de 27 d’octubre sobre protecció dels treballadors davant de riscos
derivats de l’exposició a soroll durant el treball.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM: 20-5-52)
(B.O.E. 15-6-52).
Reglament de Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)
Ordenances de Treball en la Construcció, vidre i ceràmica (O.M. 28-8-70)
( B.O.E. 29-5-74)
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) ( B.O.E. 9-10-73)
Reglament d’aparells elevadors per a obres(O.M. 23-5-73) (B.O.E. 14-6-77)
Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció)
Ordenances Municipals
Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball,
que puguin afectar als treballadors a realitzar l’obra.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ
Tots els elements de protecció personal o mitjans de protecció col·lectiva tindran fixat un
període de vida útil, llençant-se al finalitzar aquest.
Quant per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una peça o
equip, es reposarà immediatament, independentment de la duració prevista o la data d’entrega.
Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, és a dir, el màxim pel qual va
ser fabricat ( per exemple un accident ), serà llençat i reposat immediatament.
Aquelles peces que, pel seu ús, hagin adquirit més tolerància de les admeses pel fabricant
seran reposades immediatament.
L’ús de les peces o equips de protecció mai representaran un risc per ells mateixos.
PROTECCIONS PERSONALS
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació MT, del
Ministeri de Treball (OM: 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).
En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació per a un element, serà de qualitat
adequada a les seves prestacions.
Cada un dels treballadors disposarà de:
 Roba de treball o granota, que serà de teixit lleuger i flexible; haurà de permetre la
llibertat de moviments.
 Casc, que es composa de casc i arnés d’adaptació al cap. Serà obligatori per a totes
les persones que estiguin a l’interior del recinte d’obra.
 Pantalles de protecció de la cara, per als soldadors.
 Ulleres antipols i anti-impactes
 Auriculars amb filtre i orelleres amb coixins per a treballadors amb eines que superin
els 80 decibels (dBA)
 Calçat de seguretat amb reforç metàl·lic a la puntera.
PROTECCIONS COL·LECTIVES
A més del que s’ha especificat a cada unitat d’obra i com a norma general de protecció
col·lectiva, es col·locaran:
*0 Tancament perimetral a tot el recinte de l’obra
*1 Senyalització de STOP a les sortides de vehicles
*2 Senyalització de “OBLIGATORI ÚS DE CASC” per a tota persona que es trobi dins la
zona de treball
*3 Xarxes perimetrals per a protegir de caigudes a diferent nivell en la fase d’estructura.
Es col·locarà en façanes i pati interior
*4 Els forats interiors petits es protegiran en malla electrosoldada.
*5 Senyalització de “RISC D’INCENDI” a les zones adients,
*6 Senyalització de “PERILL, CÀRREGUES SOSPESES”
*7 Senyalització de “PERILL CAIGUDES A DIFERENT NIVELL”
*8 Senyalització d’entrada i sortida de vehicles
*9 Senyals de prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra.
*10
Senyal de informació de zona de primers auxilis

*11
Interruptors diferencials de 30 mA, de sensibilitat pera enllumenat i 300 mA per
a força. Alhora hi haurà una posta a terra de tots el quadres auxiliars de protecció.
*12
Per a l’accés de personal s’utilitzarà un de diferent al de vehicles.
*13
Es col·locaran baranes de protecció de 90 cm. sempre que existeixi i un
desnivell superior a 1’50 m. Aquestes resistiran una càrrega mínima de 150 Kg/ml, i
portaran un sòcol de 20 cm.
*14
La il·luminació de les zones de treball serà la suficient. Aquesta s’intensificarà a
les zones amb perill de caiguda i en escales.
*15
Es prestarà especial atenció a la ventilació dels soterranis que, un cop acabada
l’estructura, no tinguin la ventilació forçada definitiva. S’haurà d’assegurar un
subministrament mínim d’aire fresc i net de 30 m3 per hora i treballador.
*16
Les zones de treball estaran netes.
*17
Hi haurà previstos extintors portàtils de pols sec, en prevenció d’incendis.
*18
Les ampolles de soldadura autògena es transportaran sobre carreta
dissenyada amb aquest finalitat.
SERVEIS DE PREVENCIÓ
Formen part d’aquest serveis els següents:
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT
L’empresa constructora contractarà un assessorament tècnic en seguretat i higiene durant
l’obra.
SERVEI MÈDIC
l’EMPRESA CONSTRUCTORA DISPOSARÀ d’un Servei Mèdic, que realitzi el preceptius
controls i reconeixements mèdics i que s’ocupi del seguiment de les baixes i altes durant l’obra.
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Segons el Decret 432 de 11 de març de 1971 no farà falta la creació d’un Comitè de Seguretat i
Higiene, encara que aquest existirà dins de l’empresa adjudicatària de les obres.
D’altra banda serà necessari, segons l’article 9 de la Ordenança General de Seguretat i
Higiene, la designació d’un VIGILANT DE SEGURETAT, amb atribucions i obligacions que
recull aquesta ordenança.
INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
Les farmacioles es revisaran mensualment, reposant-se immediatament tot el que
s’hagi consumit. Estaran convenientment senyalitzats i a càrrec de la persona que porti el
control dels materials gastats. El seu contingut serà l’indicat a la normativa vigent.
INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran en lo relatiu a elements, dimensions i
característiques al que disposen els articles 39 a 42 dels Ordenança General de Seguretat i
Higiene i en les 335 a 337 de la Ordenança Laboral de Construcció, Vidre i Ceràmica.
Durant la primera fase de l’obra i fins a arribar a la cota del carrer, una cabina muntada sobre
una fosa sèptica provisional o bé amb connexió al clavegueram contindrà els serveis de
lavabos i W.C.. Com que el nombre de treballadors serà petit es podran utilitzar mòduls
metàl·lics per a menjador i vestidors.
En les fases que segueixen les instal·lacions provisionals d’obra es situaran en el primer
soterrani.
Una persona s’encarregarà de mantenir en condicions la neteja de totes les instal·lacions
higièniques i procurarà el buidat dels cubells de deixalles.
PLA DE SEGURETAT I SALUT
El contractista adjudicatari haurà de redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant
aquest estudi als seus mitjans d’execució i sistemes a utilitzar.
Aquest Pla es presentarà l’Arquitecte Tècnic responsable de l’Estudi de Seguretat per a la seva
aprovació, d’acord a la legislació que afecta a l’Estudi de Seguretat i al Pla de Seguretat.

Un cop aprovat el Pla de Seguretat i Higiene en el Treball, es planificarà el seguiment del
mateix durant el transcurs de l’obra.
Tal i com s’especifica al REIAL DECRET 1.627/1997, DE 24 D’OCTUBRE, Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut laboral a les obres., existirà en el centre de treball un LLIBRE
D’INCIDÈNCIES amb la finalitat de deixar constància del seguiment del Pla de Seguretat i
Salut.
Aquest constarà de fulles quadriculades, destinades cada una d’elles per a entrega i
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de la Direcció Facultativa de l’obra,
al contractista o constructor principal, al Comitè de Seguretat i Salut del Centre de Treball o al
vigilant de Seguretat, i als representats dels treballadors si no hi hagués comitè.
Totes les persones citades anteriorment podran fer anotacions en aquest llibre, relacionades en
la falta d’observació de les instruccions i recomanacions preventives recollides en el Pla de
Seguretat i Higiene. El contractista té un plaç de 24 hores per a remetre les copies a les
persones anomenades, una vegada feta l’anotació en el llibre d’incidències.
RECURS PREVENTIU
D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, caldrà la presència del Recurs Preventiu en
els treballs de l’obra que impliquin un risc especial, segons l’Annex II del RD 1627/1997aquests
son:
. Treballs amb risc greu de sepultament.
. Treballs que impliquin risc de caiguda en alçada (2m)
. Treballs amb exposició a agents químics o biològics que suposin un risc d’especial gravetat.
. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants.
. Treballs en proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
. Treballs que suposin un risc d’afogament per immersió, excavació de túnels, pous i moviments
de terres subterranis.
. Treballs amb ús d’explosius.
. Muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Les funcions d’aquests recursos preventius seran:
. Vigilar el compliment de les mesures de prevenció i protecció contemplades al Pla de
seguretat i salut de l’obra i comprovar la seva eficàcia.
. Coordinar-se amb els diferents recursos preventius presents a l’obra de les altres empreses.
. Les funcions de nivell Basic establertes a l’Article 35 del RD 39/1997 de 17 de gener pel que
s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.
Es considerarà Recurs Preventiu:
. Un o varis treballadors designats de l’Empresa.
. Un o varis membres del Servei de Prevenció propi de l’Empresa.
. Un o varis membres del Servei de Prevenció aliè concertats per l’Empresa.
. Un o varis treballadors de l’empresa que reuneixin coneixements, qualificació i experiència
necessaris en les activitats o processos.
Requisits dels treballadors assignats per desenvolupar les tasques de Recurs Preventiu:
. Formació en matèria de prevenció de riscos per exercir les funcions de nivell bàsic amb el
contingut especificat a l’Annex IV del Reglament dels Serveis de Prevenció, no inferior a 50
hores.
. Experiència de més de 2 anys.
. Oficial de 1ª o 2ª.
COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL
L'obertura, la instal·lació, el trasllat i l'ampliació de centres de treball comporten diverses
tramitacions obligatòries davant l'Administració laboral, independents de les de caràcter civil,
mercantil, fiscal, financer, etc.
Un d'aquests tràmits és la comunicació a l'autoritat laboral competent (Departament de Treball i
Indústria), tant l'obertura d'un centre de treball com la represa de l'activitat després
d'alteracions, ampliacions o transformacions importants.
Aquesta comunicació és preceptiu de fer-la durant els 30 dies següents a l'obertura o a la

represa d'activitats del centre. Atès que afecta el centre de treball, una empresa ha de
presentar tantes comunicacions com centres de treball tingui.
ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'obligació de comunicar l'obertura de centre de treball o la represa d'activitats correspon a
l'empresari o empresària, sigui quina sigui l'activitat duta a terme.
Si bé aquesta comunicació és comuna per a tots els centres de treball, cal fer dues
matisacions:
1. Les empreses de construcció han de presentar una comunicació
referida a la seva seu social i una comunicació per cada obra que
realitzin.
2. Les obres públiques o privades de nova planta, ampliació, reforma o
reparació i demolició amb un pressupost igual o major que 75 milions
de pessetes (450.759 €), o amb una durada de l'obra de més 30 dies
laborables i més de 20 treballadors empleats simultàniament en algun
moment , o amb un volum total de mà d'obra (suma dels dies de treball
i nombre de treballadors) superior a 500, o bé, obres com ara túnels,
galeries, construccions subterrànies i preses, han d’adjuntar a la
comunicació un pla de seguretat i higiene (que alhora serà document
del projecte d’execució de l’obra).

Cruïlles, octubre de 2020

Jordi Alvarez Moretó
Enginyer de Camins, Canals i Ports

4. FITXES DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
CARRETÓ MANUAL
CONTENIDOR DE RUNES
CUBILOT
SITJA
SENYALS GESTUALS
ESLINGUES
TANCA DE MALLA I PEUS DE FORMIGÓ
TANQUES MÒBILS
TANCA DE XAPA OPACA
TANCA NEW JERSEY
GRUP ELECTRÒGEN
MALLA PER MOVIMENT DE TERRES
SENYALITZACIÓ
ELECTRICITAT
SENYALITZACIÓ CARRETERES
PROTECCIÓ FORATS HORITZONTALS
TREBALLS AMB PROXIMITAT ELÈCTRICA
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CARRETÓ MANUAL

CARRETÓ METÀL
METÀL·LIC
LIC
Recipient de forma prismàtica en el que s’ha disposat una roda a la part davantera i
mànecs a la posterior. S’utilitza per al transport de diversos materials.

CARRETÓ XINO
Recipient metàl·lic, en forma de carretilla però amb laterals de major alçada, que pot ser
basculant o no i està provist d’una o dues rodes i ganxos per a la seva elevació.
Generalment s’utilitza pel transport de morter.
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CONTENIDOR DE RUNES

Malla de protecció

Contenidor
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CONTENIDOR DE RUNES

ALÇAT FRONTAL

PLANTA

ALÇAT LATERAL
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CUBILOT

Recipient metàl·lic, de capacitat variable, provist d’una tapa d’obertura manual a la
part inferior per descarregar el material transportat, generalment formigó.

Tapa de la part inferior
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SENYALS GESTUALS PER EL GUIATGE EN L’ELEVACIÓ DE
CÀRREGUES

Extrets del RD 485/97 sobre disposicions
mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
ANNEX IV
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ESLINGUES I BRAGUES

ANGLE DELS RAMALS EN LES ESLINGUES PER A L’ELEVACIÓ
’
Ó DE
MATERIALS AMB LA MATEIXA ESLINGA

La càrrega màxima que pot suportar una eslinga depèn de l’angle que formen els
braços de la mateixa. Com més gran sigui l’angle, inferior serà la capacitat de
càrrega de l’eslinga.

•MAI ES FARÀ TREBALLAR
UNA ESLINGA AMB UN ANGLE
SUPERIOR A 90º.
•LA CÀRREGA ANIRÀ SEMPRE
CENTRADA.
•S’HAURÀ D’EVITAR QUE LA
CÀRREGA ES PUGUI INCLINAR
HORITZONTALMENT
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TANCA DE MALLA GALVANIZADA I PEUS DE FORMIGÓ

Pilar galvanitzat en calent

Malla galvanitzada

2.00

Base de formigó per a subjecció de pilars

3.50

FILFERRO HORITZONTAL ∅ 4.5
4 5 mm
FILFERRO VERTICAL ∅ 3.5 mm
PILARS ∅ 40 mm

LES UNIONS ENTRE ELS PILARS ES FARAN MITJANÇANT ACCESSORIS DE
FIXACIÓ INCOPORATS

Pla de
seguretat
21

ESLINGUES I BRAGUES

FORMES D’UTILITZACIÓ
Ó DE LES ESLINGUES I BRAGUES

• MAI ES CREUARAN LES ESLINGUES.

SUBJECCIÓ DE CÀRREGUES HORITZONTALS
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ESLINGUES I BRAGUES

COL·LOCACIÓ DE GRAPES A LES BAGUES

1ª GRAPA

3ª GRAPA

2ª GRAPA

• APLICACIÓ DE LA 1ª GRAPA:
Es deixarà una longitud de cable adequada per aplicar el núm. de grapes
necessàries
necessàries.
La primera es col·locarà a una distància de l’extrem del cable igual a
l’amplada de la base de la grapa.
• APLICACIÓ DE LA 2ª GRAPA:
Es col·locarà el més propera possible de la baga.
No estrènyer les femelles fins al fons.
fons
• APLICACIÓ DE LA RESTA DE GRAPES:
Es col·locaran a distàncies iguals entre les dues primeres (a distància no
superior a l’amplada de la base de la grapa). Es giraran les femelles per
tensar el cable.
Una vegada totes col·locades, estrènyer a fons i de forma regular totes
les grapes.

TANQUES MÒBILS

0.54 m

1.09 m

.
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1.62 m
2.50 m
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TANCA DE XAPA GALVANITZADA GRECADA

2,00

ALÇAT LATERAL

ALÇAT FRONTAL

2,52

PLANTA
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TANCA TIPUS NEW JERSEY
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Presa a terra

GRUP ELECTROGEN
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MALLA PER MOVIMENT DE TERRES
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Materials inflamables

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT

Materials explosius

Matèries tòxiques

Vehicles de
manutenció

Risc elèctric

Perill en general

Camp magnètic
intens

Risc d’ensopegades

Caiguda a diferent
nivell

Prohibit fumar

Prohibit fumar i
encendre foc

Protecció obligatòria
del cos

Matèries radioactives

Càrregues suspeses

Radiació làser

Matèries comburents

Radiacions no
ionitzats

Risc biològic

Baixa temperatura

Matèries nocives o
irritants

Prohibit passar als
vianants

Entrada prohibida a
persones no
autoritzades

Protecció
P
ote ió oblig
obligatòria
tò i
de la vista

Matèries corrosives

Prohibit apagar amb
aigua

Prohibit a vehicles de
manutenció

Protecció
P
ote ió oblig
obligatòria
tò i
del cap

Protecció
ió obligatòria
bli ò i
de l’oïda

Protecció obligatòria de
la cara

Protecció
P
ote ió oblig
obligatòria
tò i de
les vies respiratòries

Protecció individual
obligatòria contra
caigudes

Aigua no potable

No tocar

Protecció
P
ote ió oblig
obligatòria
tò i
dels peus

Via obligatòria per a
vianants

Protecció obligatòria de
les mans

Obligació general
(acompanyada, si
procedeix d’una
procedeix,
d una senyal
addicional
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ESQUEMA ELÈCTRIC PER OBRES PETITES

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’UNA OBRA PETITA
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SENYALITZACIÓ EN CARRETERES
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SENYALITZACIÓ EN CARRETERES
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SENYALITZACIÓ EN CARRETERES
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SENYALITZACIÓ EN CARRETERES
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PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS
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PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS

MALLAT EN CARA SUPERIOR
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PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS
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TREBALLS PROPERS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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TREBALLS PROPERS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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TREBALLS PROPERS A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Pla de
seguretat
73

SENYALITZACIÓ D’OBRES

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT

Prioritat al sentit
contrari

Prioritat respecte
al sentit contrari

Limitació
d’amplada

Limitació d’alçada

Avançament
prohibit

Avançament
prohibit a camions

Sentit obligatori

Pas obligatori

Entrada prohibida

Entrada prohibida a
vehicles de transport
de mercaderies

Limitació de pes

Velocitat màxima

Gir a la dreta
prohibit

Gir a l’esquerra
prohibit

Estacionament
prohibit

Aturada i
estacionament
prohibit

Camí reservat a
vianants

Fi de prohibicions

Fi de limitació de
velocitat

Fi de prohibició
d’avançament

Cedeixi el pas

Aturada obligatòria

Pla de
seguretat
73

SENYALITZACIÓ D’OBRES
SENYALS DE PERILL

Semàfors

Rebolt perillós cap
a la dreta

Rebolt perillós cap
a l’esquerra

Rebolts perillosos
cap a la dreta

Rebolts perillosos
cap a l’esquerra

Perfil irregular

Ressalt

Gual

Estrenyiment de
calçada

Estrenyiment de la
calçada per la dreta

Estrenyiment de la
calçada per l’esquerra

Obres

Paviment
lliscant

Projecció de graveta

Esglaó lateral

Circulació en els
dos sentits

Despreniments

Altres perills

SENYALS D’INDICACIÓ
D INDICACIÓ

Reducció d’un carril
per la dreta (pas de
tres a dos carrils)

Reducció d’un carril
per l’esquerra (pas de
tres a dos carrils)

Desviament d’un carril

Reducció d’un carril
per la dreta (pas de
dos a un carril)

Reducció d’un carril
per l’esquerra (pas
de dos a un carril)

Presenyalització de
direccions

Desviament d’un carril
per la calçada oposada

Distància al
començament de
perill o prescripció

Cartell croquis

Longitud del tram
perillós o subjecte a
prescripció

Avaluació riscos

ACTUACIONS PRÈVIES: EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS

•
•

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

•

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

PROBABLE

ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (materials transportats).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i casc.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat i guants.

GREU

PROBABLE

ALT

Tanca.

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

•
•
•
•

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles (que proporcionen el material).

Baranes,
tanca, tapes,
malla.
Ordre i neteja

•

Eines de tall
plegables o
retràctils.
Botzina, tanca i
cabina.
Mitjans d’ajut.

Calçat i casc.
Calçat i casc.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.
Faixa.

Avaluació riscos

Codi Riscos

Tanca, botzina i Calçat i armilla.
senyalització.

Tanca metàl·lica autònoma per a la contenció de vianants.
A la maquinària utilitzada pel transport de materials, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Baranes de seguretat, si cal apilar material en una zona amb risc de caiguda a diferent nivell.

Relació no exhaustiva d’EPI’s d’ús general:
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Faixa dorsolumbar.
Armilla retrorreflectant.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

És aconsellable que durant l’emmagatzematge a dojo es disposin de taulons que limitin l’espai i evitin l'escampada dels
productes (sorres, graves, etc.).
L’emmagatzematge de ciment pot ser a dojo o mitjançant sitges disposades en el solar o apilonats en sacs sobre palets.
És aconsellable que aquests materials estiguin el més a prop possible de la formigonera, per així eliminar desplaçaments i
esforços innecessaris als treballadors.
L’emmagatzematge de les bigues i biguetes s’ha de realitzar en capes posant entre elles peces de fusta, bloquejant
convenientment el conjunt per evitar desplaçaments.
L’emmagatzematge dels palets s’ha de fer garantint la seva estabilitat i en lloc on no interfereixi en el normal
desenvolupament de les tasques.
És aconsellable que aquests materials vinguin empaquetats amb cinta plàstica (“fleje”) per aconseguir donar major
consistència al conjunt.
Si les dimensions del solar ho permeten, la zona d’apilament de materials s’ha de localitzar allunyada de les casetes i de
les zones de pas i accés.
Per tal de garantir la disposició en ordre de l’acer, s’han de clavar ferros o fustes de forma vertical que facin de topall.
S’ha de prendre especial precaució amb els productes inflamables: cada recipient haurà de tenir un etiquetatge individual,
clar i llegible.

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________







ACTUACIONS PRÈVIES: CONSIDERACIONS GENERALS

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




L’emmagatzematge de botelles i bombones de gas liquat és recomanable que es realitzi en recintes separats del
magatzem de materials, i convenientment protegits dels raigs solars i de la humitat.
És aconsellable disposar d’extintors convenientment senyalitzats a prop de la porta del magatzem de productes
inflamables, essent necessari la formació dels treballadors per a la seva utilització.
S’ha d’advertir als treballadors sobre la correcta encesa de focs a l’obra, prohibint realitzar-los en zones amb risc d’incendi,
disposant, si és el cas, de piles de sorra al cantó del foc per apagar-lo si es perd el seu control.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Baranes,
xarxes, tanca i
tapes.
Tanca,
passarel·les i
ordre i neteja
Cabina i tanca.

Calçat, casc i
arnès.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, guants i
casc.
Calçat, guants i
casc.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

MIG

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

Calçat i casc.
Calçat i guants.

Calçat, casc i
guants.
Faixa.
Aïllament,
allunyament i
confinament.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Botzina, tanca i
topalls.

Calçat i armilla.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________





Tanques d’obra, de la tipologia que l’empresa disposi o sigui necessària.
A la maquinaria o vehicles utilitzats, botzina automàtica de marxa enrera i cabina o pòrtic de seguretat.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés.
Plataformes de treball.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s d’ús general:




Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.





Faixa dorsolumbar.
Ulleres antiprojeccions.
Armilla retrorreflectant.




La posta a terra i col·locació de relés diferencials són elements obligatoris per tot tipus d’instal·lació elèctrica.
Les eines de tall de fulla plegable o retràctil eviten que es puguin deixar sense utilitzar les mateixes amb l’element de tall
accessible.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

•
•
•

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

•
•
•
•
•
•
•
•

Delimitar l’obra i realitzar el tancament per impedir l’accés lliure a persones alienes.
Establir accessos diferenciats i degudament senyalitzats per a persones i vehicles.
Si existeixen accessos a diferent nivell, es disposaran escales que disposaran d’esglaons adequats i, quan sigui el cas, de
les corresponents baranes de protecció.
Senyalitzar mitjançant el senyal d’advertència de risc elèctric els quadres provisionals d’obra.
Les línies elèctriques aèries, rases, pous, instal·lacions en general, etc. situades de manera que puguin interferir en el
normal desenvolupament de les activitats, quedaran perfectament senyalitzades mitjançant tanques, cintes, gàlibs, etc.
Previ a l’inici de l’obra, establir zones d’amuntegament de materials.
Determinar la zona d’emmagatzematge, tenint en compte la separació dels materials inflamables de la resta.
A l’hora d’establir l’emplaçament de la grua, caldrà evitar la interferència amb línies elèctriques, edificis veïns, etc. i en cas
d’instal·lar-ne dues o més, evitar el solapament dels respectius radis d’acció.
Determinar el lloc de situació dels extintors contra incendis.
Donar a conèixer als treballadors les normes de seguretat contingudes en el Pla de Seguretat i Salut que es corresponguin
amb els treballs a realitzar.
Els operaris disposaran de la roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).








ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
ENLLUMENAT:
•
•
•

Avaluació riscos

ACTUACIONS PRÈVIES: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
PROVISIONALS D’OBRA

Codi Riscos
010 Caiguda de persones a diferent nivell (per
il·luminació deficient, durant el muntatge de
la instal·lació elèctrica).

Gravetat
GREU

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

POSSIBLE

MIG

Baranes, tanca
i plataformes.

Calçat i casc.

LLEU
020 Caiguda de persones al mateix nivell (per
manca o deficient il·luminació, existència de
cables elèctrics a terra, etc.).

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

070 Cops contra objectes o elements immòbils
(per il·luminació deficient).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Guants contra les agressions d’origen elèctric (en cas de treballar en tensió) per electricistes.
Casc aïllant elèctric.
Calçat enfront de l’electricitat (en cas de treballar en tensió) per electricistes.

•

•
•

Les instal·lacions per l’enllumenat estaran protegides per interruptor automàtic magnetotèrmic i relé diferencial d’alta
sensibilitat (30 mA de corrent de defecte).
En les instal·lacions d’enllumenat quedaran separats els circuits respecte de tanques, accessos d’obres, escales i
superfícies de pas, etc.
La il·luminació artificial es col·locarà a una alçada mínima de 2,50 m., de tal forma que no pugui lesionar ningú, així com
produir enlluernaments, ombres molestes o forts contrasts de llum que impossibilitin la percepció correcta dels objectes.
Les làmpades que siguin accessibles es protegiran amb coberta resistent.
La il·luminació per mitjà de làmpades portàtils complirà amb les següents normes:
1. Portalàmpades estanc amb mànec aïllant.
2. Reixa protectora de la bombeta amb ganxo per penjar.
3. Mànega antihumitat.
4. Clavilla de connexió normalitzada estanca de seguretat i alimentada a 24 volts.
Totes les zones de pas estaran ben il·luminades, principalment les escales (intensitat mínima de 100 Lux).
Els punts fixes de llum es col·locaran a més de 2,30 m d’alçada.

CABLEJAT:

Calçat i guants.
Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.

Calçat, casc i
guants.
Eines de tall
plegables o
retràctils.
Aïllament,
allunyament i
confinament.
Posta a terra i
relés
diferencials.






•
•

Les fundes dels fils estaran perfectament aïllats.
Els endolls es realitzaran mitjançant caixes d’endolls.
No desconnectar mai estirant els cables.
No permetre les connexions del cable amb l’endoll sense la clavilla corresponent.
Si els cables han d’anar soterrats, la profunditat mínima serà de 40 cm.
Per penjar els cables d’un pal provisional es realitzarà a una distància mínima de 2,00 m d’excavacions i carreteres i els
punts de subjecció estaran perfectament aïllats.
L’estesa del cablateg es realitzarà com a norma general a una alçada mínima de 2,00 m en zones de pas de persones i de
5,00 m en les zones de pas de vehicles.
No han de coincidir el traçat de les conduccions elèctriques amb el subministrament d’aigua.

Calçat, guants i
casc.

QUADRES ELÈCTRICS:

Casc elèctric,
guants elèctrics
i calçat elèctric.

•
•
•

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




•
•
•
•
•
•

Apantallament de les línies aèries properes a l’obra.
Catifa aïllant d’electricitat (en treballs en tensió) per electricistes.
Baranes de seguretat, si cal apilar material en una zona amb risc de caiguda a diferent nivell formades per passamà (situat
a 90 cm del terra), barra intermitja (situada a 45 cm del terra) i entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’alçada).
Tanques metàl·liques per evitar l’accés de persones alienes a l’obra.
Plataformes de treball de les bastides.
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Aïllament elèctric dels elements transmissors de l’energia elèctrica (cables, connexions, endolls, etc.), allunyament dels
mateixos de les zones accessibles o de pas i confinament dels mateixos dins espais reservats i tancats que no permetin un
accés directe als mateixos.

•
•
•
•

No realitzar el muntatge del quadre elèctric sense projecte.
La seva ubicació es realitzarà en llocs perfectament accessibles i protegits.
Els quadres elèctrics protegiran de les inclemències del temps als elements que contenen, amb porta i clau (general) i
portaran sobre la porta o tapa el senyal normalitzat d’advertència de “Risc elèctric”.
La distribució d’electricitat des del quadre elèctric general fins els quadres secundaris es realitzarà amb conductors
antihumitat i connexions estanques i, quan sigui el cas clavilles de connexió mascle-femella.
Les carcasses dels quadres elèctrics metàl·lics aniran connectades a terra.
El punt de connexió de la pica estarà protegit a l’interior d’una arqueta practicable.
Es disposarà d’un extintor de pols seca en una zona pròxima al quadre elèctric, amb la corresponent senyalització.

RELÉS DIFERENCIALS:
•
•
•

Al circuit d’alimentació de la maquinaria fixa s’instal·larà protecció diferencial de mitjana sensibilitat (300 mA de corrent de
defecte) i al circuit d’enllumenat s’instal·larà protecció diferencial d’alta sensibilitat. (30 mA de corrent de defecte).
S’ha de comprovar periòdicament el bon funcionament dels relés diferencials.
S’hauran de tenir a l’obra recanvis de relés diferencials d’alta i mitjana sensibilitat i d’interruptors magnetotèrmic.

INTERRUPTORS:

•

Els interruptors estaran protegits amb talla circuits fusibles i ajustant-se a les normes reglamentàries. S’han d’utilitzar els
automàtics perquè “saltin” abans de que la zona de cable que protegeixen arribi a la càrrega màxima.



Baranes de seguretat, si cal col·locar alguna de les instal·lacions provisionals en una zona amb risc de caiguda a diferent
nivell.
Protecció de forats horitzontals per mitjà de taulons de fusta o per mitjà de malla electrosoldada.
Plataformes de treball.

LÍNIES D’ALTA TENSIÓ:




•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

•
•
•

Si hi hagués línies d’alta tensió, es desviaran de l’obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants segons
indica el Reglament d’Alta Tensió.
Es tindrà en compte la zona d’influència d’aquestes línies, considerant que en un radi mínim de 6,00 m dintre d’aquesta
zona existeix un risc greu d’accident elèctric.
Si hagués necessitat de treballar dins d’aquest radi d’influència, es procurarà fer-ho sense que hi circuli corrent. Si això no
fos possible, s’avisarà a l’empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió. Existeixen diferents tipus de
protecció de les línies aèries: implantació d’obstacles, recobriments aïllants, dispositius d’abalisament i advertència, etc.
Si les línies fossin subterrànies, el radi de la zona crítica es reduiria a 2,00 m, utilitzant les mateixes mesures que a les
línies aèries.

MANTENIMENT:
•
•

Relació no exhaustiva d’EPI’s d’ús general:







ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

Tots els equips elèctrics es revisaran periòdicament per personal especialitzat (electricista).
Les reparacions mai es realitzaran amb corrent, es col·locarà un cartell de “no connectar, homes treballant”.

TANCAMENTS:

PRESA DE TERRA:

•

•

•

•
•
•

Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra, excepte aquella maquinària que disposi de doble
aïllament. No s’ha d’anular mai el cable de presa de terra.
Les grues, plantes de formigonat i formigoneres portaran presa de terra independent cadascuna.
La presa de terra de la maquinària inferior es realitzarà mitjançant fil neutre i entremig del quadre de presa de corrent.
El neutre d’una instal·lació estarà posat a terra, però mai desprès d’un dispositiu diferencial.

Avaluació riscos

ACTUACIONS PRÈVIES: INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

PROBABLE

ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

INEVITABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

POSSIBLE

MIG

110 Atrapaments per o entre objectes.

GREU

POSSIBLE

MIG

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

GREU

POSSIBLE

MIG

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes, tanca, Calçat i casc.
tapes i
plataformes.
Calçat i casc.
Tanca i ordre i
neteja.
Tanca.
Calçat i guants.
Tanca i ordre i
neteja.
Eines de tall
plegables o
retràctils.

Calçat.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, guants i
casc.
Ulleres.

Proteccions
envoltants.
Pòrtic o cabina
de seguretat i
tanques.
Mitjans d’ajut.
Aïllament,
allunyament i
confinament.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Botzina, tanca i
senyalització

Calçat, casc i
guants.

Faixa.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició vestuaris adequats que
disposin de seients. Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de disposar d’un espai per col·locar la
seva roba i els seus objectes personals sota clau.
Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’haurà de posar a disposició dels treballadors de dutxes adequades i
suficients. Quan no siguin necessàries les dutxes, hauran d’haver lavabos suficients.
La ubicació d’aquests locals a les proximitats dels llocs de treball, estarà condicionada per la col·locació de les escomeses,
restant reflectida al Pla de Seguretat i Salut.
Les casetes o locals destinats a aquesta finalitat es mantindran en bon estat de neteja i manteniment.
Es recomana la instal·lació d’un inodor per a cada 25 operaris i un lavabo per a cada 10 treballadors.

FARMACIOLA:
És obligatòria la disposició d’una farmaciola al centre de treball (obra).
Ha d’existir personal amb formació suficient i autoritzat per poder actuar correctament en cas de necessitat.
L’existència d’aquest personal ha de ser coneguda per tots els operaris així com de la localització del “Full de trucades en
cas d’accident” que es trobarà a l’obra.

EXTINTOR:
•
•

Tanques d’obra, de la tipologia que l’empresa disposi o sigui necessària.
A la maquinaria o vehicles utilitzats, botzina automàtica de marxa enrera i cabina o pòrtic de seguretat.

Els accessos per a vehicles tindran una amplada no inferior a 4,50 m, un pendent màxim en trams rectes del 12% i en les
corbes del 8% (durant l’excavació).
Les zones de pas han de senyalitzar-se i mantenir-se llises i sense obstacles i si les circumstàncies no ho permeten
(basses o fangs) es col·locaran passarel·les de 60 cm d’amplada.
La senyalització dels itineraris per a personal es realitzarà amb cinta (de plàstic) perfectament visible.
Estudiar la col·locació d’altres senyals que informaran amb antelació dels riscos i obligacions pertinents.

SERVEIS I VESTUARIS:

•
•
•

Calçat i armilla.

Els accessos i perímetre de l’obra hauran de senyalitzar-se i destacar-se de forma que siguin clarament visibles i
identificables.
Els materials utilitzats poden ser fustes clavades al terreny, malles o planxes metàl·liques de diferents formes, etc. L’alçada
recomanable d’aquestes és de 2,00 m, tot i que caldrà remetre’s a les disposicions urbanístiques del municipi en el qual es
troba l’obra.
Si es permet, es pot agafar superfície en excés per utilitzar-la com espai per a amuntegament.
És obligatòria la disposició de sortides d’emergència per una evacuació segura i ràpida del personal.
Les tanques fixes de tancament perimetral han d’estar correctament senyalitzades i il·luminades durant la nit si ho
requereix la zona en qüestió (obra que ocupa la via pública i dificulta el pas).
Per senyalitzar i delimitar espais de treball i pas per a vianants, indicant que no es pot traspassar més enllà de la seva
ubicació, es recomana utilitzar tanques de senyalització mòbils.

ACCESSOS:

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________



Casc de seguretat.
Guants contra agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Faixa dorsolumbar.
Ulleres antiprojeccions.
Armilla retrorreflectant.

•
•

Si durant l’execució de l’obra és necessari l’emmagatzematge de materials inflamables, es col·locarà un extintor en un lloc
de fàcil accés i manipulació, dotant-lo de la corresponent.
Els dispositius de lluita contra incendis hauran de ser suficients i requeriran la preparació del personal que els haurà
d’utilitzar.
Aquests equips hauran de ser verificats i mantinguts amb regularitat. Caldrà fer, en intervals regulars, proves i exercicis
adequats.
Si no existeix reacció entre els materials, amb la instal·lació d’aigua es compliran els requeriments.

•

Els operaris disposaran de la roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

•
•

ACTUACIONS PRÈVIES: COL·LOCACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ

determinada, es realitzarà mitjançant un senyal lluminós, acústic o comunicació verbal.
Els operaris disposaran de la roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
La senyalització que tingui per objecte orientar o guiar als treballadors durant la realització de maniobres es realitzarà
mitjançant senyals gestuals (indicada a continuació) que es podrà complementar o substituir per comunicacions verbals.

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

PROBABLE

ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

MIG

Tanca i
baranes.
Ordre i neteja

Calçat i casc.

POSSIBLE

BAIX

Mitjans d’ajut.

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Ordre i neteja

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

Eines de tall
plegables o
retràctils.
Mitjans d’ajut.

Calçat i casc.

Treball de tirar a terra un edifici o element constructiu utilitzant maquinària del tipus carregadora d’empenta, retroexcavadora i
giratòria com les utilitzades pel moviment de terres i camió per a l’evacuació de la runa.
Codi





Calçat, casc i
guants.
Calçat, guants i
casc.
Faixa.

Tanques d’obra metàl·liques (malla electrosoldada galvanitzada sobre peus de formigó, mallat, tanques mòbils, xapa
grecada, etc.).
Baranes de seguretat, en col·locar senyalitzacions en zones amb risc de caiguda a diferent nivell.
Mitjans d’ajut per a la manipulació de les senyalitzacions.
Ordre i neteja general a l’obra.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s d’ús general:





Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Faixa dorsolumbar.

•
•
•
•

És necessari senyalitzar a l’entrada de l’obra i en lloc visible l’obligatorietat de l’ús dels equips de protecció individual
(EPIs) que s’especifiqui per entrar-hi (casc, calçat de seguretat i d’altres).
A l’entrada de l’obra i en lloc visible s’ha de senyalitzar la prohibició de pas a tota persona aliena a la mateixa. És obligació
de l’empresa disposar de les mesures necessàries per evitar l’entrada de persones no autoritzades.
Es disposarà la senyalització d’advertència de càrregues suspeses en la zona d’influència de la grua, per tal que els
operaris evitin circular-hi per sota.
És important saber determinar el nombre de senyals per tal d’evitar confusions entre els treballadors.
És important mantenir en bon estat la senyalització per evitar confusions.

Consideracions generals segons el RD 485/1997, de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització
de seguretat i salut en el treball:
•
•
•
•
•
•
•

Quan la senyalització es dirigeixi a advertir als treballadors de la presència de riscos no eliminats es realitzarà mitjançant
senyals de prohibició, obligació o advertència en forma de panell.
En la senyalització de desnivells, obstacles o altres elements que originin riscos de caiguda de persones, xocs o cops,
podrà optar-se per un senyal de panell o per la disposició de franges alternades de color groc i negre amb una inclinació
aproximada de 45º o utilitzar-los tots dos complementàriament.
Les vies de circulació de vehicles hauran d’estar delimitades amb claredat mitjançant franges contínues d’un color ben
visible, preferentment blanc o groc. La delimitació tindrà en compte les distancies de seguretat pròpies en la circulació
entre vehicles i vianants.
Les zones o locals utilitzats per emmagatzemar substàncies perilloses hauran d’identificar-se mitjançant el senyal
d’advertència apropiat o pel de “Perill en general”.
Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color vermell i el seu emplaçament es senyalitzarà per un senyal
en forma de panell.
La senyalització per la localització i identificació de les vies d’evacuació i dels equips de salvament o socors es realitzarà
mitjançant senyals en forma de panell.
La senyalització dirigida a alertar als treballadors de l’aparició d’una situació de risc i la necessitat d’actuar d’una forma

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

LLEU

INEVITABLE

GREU

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca.
Calçat i casc.

ALT

Tanca i ordre i
neteja.
Cabina i tanca.

Calçat i guants.

INEVITABLE

MOLT ALT

Tanca i cabina.

Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU
MOLT GREU

PROBABLE
POSSIBLE

ALT
ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

GREU

PROBABLE

ALT

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89) (maquinària
d’enderrocs).
340 Exposició a vibracions (maquinària
d’enderrocs).

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•

Riscos

010 Caiguda de persones a diferent nivell (en
sortir de la cabina de la màquina, en
comprovar l’edifici a enderrocar).
020 Caiguda de persones al mateix nivell.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________


ENDERROCS AMB MÀQUINA

Cabina.

Calçat i casc.

Calçat, casc i
guants.
Guants, calçat i
casc.
Ulleres i casc.
Calçat i guants.

Botzina, cabina
i tanca.
Botzina, tanca i
senyalització
Cabina.
Cabina,
allunyament i
manteniment.
Seients amb
esmorteïdor.

Calçat i casc.
Faixa.
Calçat i armilla.
Mascareta.
Protectors
auditius.
Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES






Tanca metàl·lica i senyalització indicant les zones de pas, riscos, etc.
L’ordre i neteja són bàsics per evitar gran part dels riscos existents en una obra.
A la maquinària, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció.
El manteniment de la maquinaria contribueix de manera positiva a la disminució del soroll generat, a més d’allargar la vida
útil de la mateixa.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Protecció auditiva.
Armilla retrorreflectant.
Ulleres antiprojeccions.
Roba de treball.











L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
ALTRES MESURES PREVENTIVES.
A.- Prèviament a l’enderroc amb màquines:
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
Quan l’estructura a enderrocar limiti amb vies públiques, o hi hagi o pugui haver-hi intromissió de tercers, s’envoltarà
l’edifici o element constructiu a enderrocar amb una tanca contínua en tot el seu perímetre. Aquesta tanca tindrà una
alçada no inferior a 2 m.
Sempre que s’obstaculitzi el pas de persones o vehicles, la tanca s’il·luminarà amb llums vermelles, cada 10 m de longitud
i a les cantonades.
Les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat han de restar anul·lades i fora de servei.
En cas que passessin línies elèctriques per la façana que alimentessin altres zones, serà la companyia subministradora
l’encarregada de retirar-les.
Les escomeses de clavegueram es taparan per evitar males olors, emanacions de gasos i accés de rosegadors.
Les canonades, dipòsits d’aigua i combustible es deixaran buits. Els dipòsits de combustible no es trossejaran degut al risc
d’explosió dels gasos que puguin tenir acumulats en el seu interior.
Els serveis públics com els telèfons, instal·lació d’aigua i gas, clavegueram, enllumenat, semàfors, boques de rec, hidrants,
arbres o qualsevol element d’ús o fluït públic, seran protegits adequadament.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

•
•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes, tapes, Casc, arnès i
xarxes i tanca.
calçat.
Tanca, ordre i
Casc i calçat.
neteja.
Tanca, xarxa i
Calçat, guants i
marquesines.
casc.
Marquesines,
Casc, calçat,
xarxes i tanca.
guants i cinturó
porta eines.
Tanca, ordre i
Calçat.
neteja.
Calçat, casc i
guants.
Eines de tall
Casc, guants i
retràctils o
calçat.
plegables i
protecció
d’escarpes.
Ulleres i casc.

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

B.- Durant l’enderroc amb màquines:

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

•

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Aïllament,
allunyament i
confinament.

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

Posta a terra i
relés
diferencials.

220 Accidents causats per éssers vius
(rosegadors, vespes, rèptils, etc.).
310 Exposició a pols i contaminants químics*
(inhalació).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

INEVITABLE

ALT

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB, segons RD 1316/89)

GREU

PROBABLE

ALT

340 Exposició a vibracions (en la utilització de
martell elèctric o pneumàtic).

GREU

PROBABLE

ALT

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

En l’enderroc amb carregadora, l’alçada de l’obra serà com a màxim 2/3 de l’alçada del braç de la màquina. La distància
entre el front de la demolició i la zona de càrrega sobre el camió serà de 8 m. com a mínim.
En enderrocs amb retroexcavadora o giratòria, l’alçada a enderrocar ha de ser com a màxim, igual a la del braç. La
distància de seguretat entre la màquina i el front de l’obra, serà com a mínim, igual a la longitud del braç.
En els treballs d’enderroc només hi serà el conductor de la màquina i els altres treballadors estaran a un mínim de 5 m de
distància, sempre que aquesta distància permeti les correctes indicacions de l’operari al conductor de la màquina.
En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinària i els cables de 5 metres.
Si es troben serveis no anul·lats, es paralitzarà l’enderroc en aquest punt i es comunicarà a la Direcció Tècnica.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents dins la
mateixa.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles de transport per sobre de la càrrega màxima admissible dels mateixos.
Si l’enderroc es troba en una zona amb un elevat trànsit exterior, a l’entrada de l’obra s’establirà un torn d’un operari
senyalitzador per guiar l’entrada i sortida de camions i, especialment, en els casos en que es fa necessari l’aturada del
trànsit. Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria” i dotat d’una armilla
retrorreflectant de malla lleugera.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

C.- Després de l’enderroc amb màquines:
•
•

Es deixaran convenientment protegits i senyalitzats, els tancaments, els forats d’arquetes, els pous, les conduccions, les
proteccions etc.
S’ha de deixar el solar net i sense runa, per poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici.

*Nota:

Avaluació riscos

ENDERROCS MANUALS

AVALUACIÓ DE RISCOS.
Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).

Lona, malla,
extracció
localitzada i
ventilació.
Allunyament i
manteniment.
Agafadors
antivibratoris.

Calçat, guants i
casc.
Faixa i
genolleres.

Calçat, guants i
roba de treball.
Mascareta.

Protecció
auditiva.
Canelleres.

En treballs amb presència d’amiant (desmantellament de cobertes, plaques, tubs, etc. de fibrociment),
l’avaluació del risc d’exposició a pols i contaminats químics variarà, amb una gravetat MOLT GREU, amb una
probabilitat INEVITABLE i una valoració del risc d’EXTREMADAMENT ALTA. Les proteccions col·lectives i
els equips de protecció individuals utilitzats per aquestes tasques es descriuran al corresponent Pla de
Treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.


Treball de desmuntatge o enderroc un edifici o element constructiu amb eines manuals (pic, pala, massa, martell elèctric o
pneumàtic, etc.).

Proteccions
envoltants.
Mitjans d’ajut.









Baranes de seguretat formades per passamà (situat a 90 cm del terra), barra intermitja (situada a 45 cm del terra) i
entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’alçada).
Tapes per la protecció dels forats horitzontals de l’estructura.
Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals, segons el cas.
Tanques metàl·liques.
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs d’enderroc és molt important per disminuir
considerablement els riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres.
Quan s’utilitzen eines de tall tals com ganivets, “cúters”, etc. es recomanable que aquests siguin retràctils o plegables per
garantir que quan aquests no s’utilitzen l’element de tall no és accessible.
Protecció de les escarpes mitjançant elements plàstics o de goma agafats a les mateixes amb un ala perimetral que












sobresurt per parar l’impacte de la maceta si aquesta es desvia.
Protecció envoltant de les corretges, engranatges, etc. de manera que no permetin l’accés directe a aquests elements.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
Aïllament elèctric dels elements transmissors de l’energia elèctrica (cables, connexions, endolls, etc.), allunyament dels
mateixos de les zones accessibles o de pas i confinament dels mateixos dins espais reservats i tancats que no permetin un
accés directe als mateixos.
La posta a terra i col·locació de relés diferencials són elements obligatoris per tot tipus d’instal·lació elèctrica.
Lona o malla per limitar la propagació de la pols generada durant l’enderroc.
L’extracció localitzada unida a una màquina destinada a l’enderroc, proporciona un espai de treball més net i sense pols.
La ventilació dels espais de treball és una ajuda molt important quan no es disposa d’extracció localitzada per tal de
mantenir l’atmosfera del lloc de treball neta d’elements en suspensió.
Allunyament dels operaris de la font generadora del soroll (compressors, etc.).
Manteniment i greixat de les parts mòbils de les eines per tal de disminuir el fregament i el desgast de les peces.
Les empunyadures antivibracions disminueixen les vibracions transmeses per l’eina o màquina que rep l’operari de la
mateixa.

continguin amiant (cobertes, plaques, tubs i d’altres de fibrociment), caldrà posar especial atenció, seguint les instruccions
que el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució cregui necessàries, d’acord amb els requisits exigibles al
Reglament sobre Treballs amb Risc d’Amiant (Ordre de 31 d’Octubre de 1984) i les modificacions posteriors.
Les Normes Complementàries (Ordre Ministerial de 7 de gener de 1987), estableixen, en el seu article 2on , apartat 2, els
requisits exigibles pel control i execució dels treballs amb risc d’exposició a les fibres d’amiant, pels quals es requereix
l’elaboració d’un Pla de Treball per a cada treball o operació. A l’apartat 4rt del mateix article s’estableix que a les
operacions de curta durada amb presència irregular o no programables amb antelació, especialment en els treballs de
manteniment i reparació, l’empresa que realitzi els treballs podrà emetre un Pla de Treball Genèric, que haurà de
contemplar les especificacions d’un Pla de Treball.
B.- Durant l’enderroc manual:
•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

Casc de seguretat.

Guants contra les agressions mecàniques.

Calçat de seguretat.

Arnès de seguretat.

Cinturó porta eines.

Ulleres de protecció.

Faixa dorsolumbar.

Genolleres.

Equip de protecció respiratòria (mascareta).

Protecció auditiva (auriculars o tampons).

Canelleres.

Roba de treball.

•
•
•

•

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
A.- Prèviament a l’enderroc manual:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Quan l’estructura a enderrocar limiti amb vies públiques, o hi hagi o pugui haver-hi intromissió de tercers, s’envoltarà
l’edifici o element constructiu a enderrocar amb una tanca contínua en tot el seu perímetre. Aquesta tanca tindrà una
alçada no inferior a 2 m. La distància mínima d’aquesta tanca als paraments de l’obra, serà de 1,50 m, sempre que sigui
possible.
Les zones d’accés es senyalitzaran de forma clara amb cartells indicadors dels requisits per entrar a l’obra. Si hi ha poca
il·luminació i s’impedeix la seva lectura, es posaran els senyals lluminosos necessaris.
Sempre que s’obstaculitzi el pas de persones o vehicles la tanca s’il·luminarà amb llums vermelles cada 10 m. de longitud i
a les cantonades.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques, bastides, amb proteccions, o elements que impedeixin el pas així com
elements que evitin la caiguda d’objectes a l’exterior.
Les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat han de restar anul·lades i fora de servei. És convenient deixar previstes preses
d’aigua pel reg de les runes i evitar la formació de pols.
En cas que passessin línies elèctriques agafades a l’estructura i que alimentessin altres zones, serà la companyia
subministradora l’encarregada de retirar-les. Si fos necessària la utilització d’electricitat, es deixarà una presa independent
o es crearà una nova escomesa i instal·lació provisional.
Les escomeses de clavegueram es taponaran per evitar males olors, emanacions de gasos i accés de rosegadors.
Les canonades i dipòsits d’aigua i combustible es deixaran buits. Els dipòsits de combustible no es trossejaran degut al risc
d’explosió dels gasos que s’hagin pogut acumular a l’interior.
Els serveis públics en general així com telèfons, aigua, gas, clavegueram, enllumenat, semàfors, boques de rec, arbres,
hidrants o qualsevol element d’ús o fruit públic, seran protegits adequadament.
Sobretot en demolicions d’estructures de fusta, es disposarà de mitjans per combatre possibles focs o incendis.
Es farà una planificació i es procedirà a la col·locació de les proteccions col·lectives adequades en funció de les
característiques de l’obra.
Si es fa necessari el muntatge de bastida tubular en alguna zona de la façana, aquesta serà homologada i complirà amb
les disposicions tècniques corresponents. En cas d’haver-hi circulació de persones per la part inferior, es col·locarà una
visera protectora amb inclinació cap a l’edifici. La bastida estarà ben aplomada i subjectada a la façana.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.
En els treballs d’enderrocs en els quals es faci necessària l’extracció, manipulació i retirada d’elements constructius que

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’ordre de la demolició es realitzarà de dalt a baix (hi pot haver excepcions) i de tal forma que la demolició es realitzi al
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades ni a la vertical ni a les proximitats d’elements que s’abatin o es tombin.
L’ordre de demolició serà el següent:
Primerament caldrà retirar aquells elements auxiliars de l’edifici que per les seves condicions de deteriorament puguin
causar accidents i que no formin part de l’estructura portant de l’edifici.
Retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües residuals, subministrament de gas i electricitat,
ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderrocament de la coberta.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.
En el cas que durant l’enderroc es generi pols, s’haurà d’eliminar mitjançant el reg amb aigua, evitant-ne l’acumulació.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.
En zones amb escassa o inexistent ventilació (soterranis, pous, clavegueres o llocs tancats en general) on hi pugui haver
presència i acumulació de gasos o que la seva presència es degui al funcionament de motors de combustió interna
(monòxid de carboni) degut a l’ús de compressors o maquinària diversa, s’haurà de renovar permanentment l’aire
d’aquestes zones.
Es prohibirà el treball simultani a nivells diferents i superposats, si no s’han previst les mesures adequades de protecció
per evitar la caiguda d’objectes llançats, despresos o caiguts des del nivell superior. Les proteccions, de provada
resistència, seran amb viseres, lones, malles o xapes.
S’evitarà fer foc a prop dels materials combustibles com estructures de fusta. En cas de fer-se’n, s’apagarà almenys una
hora abans d’acabar la jornada de treball.
Es disposarà dels mitjans contra incendis necessaris per fer front al foc incontrolat.
Quan s’observin esquerdes notables en murs, bigues o en aquelles zones o elements en mal estat i susceptibles de
produir ensorraments, ha de procedir-se al seu recalçament provisional. Aquests apuntalaments o recalços es faran de
baix a dalt i al revés de com es fa la demolició.
Igualment, si fos necessari, s’apuntalaran o reforçaran els forats ordinaris, els de mig punt, arcs i voltes en general; així
mateix s’apuntalaran els edificis confrontats, mitgeres, estructures vials i, en general, aquelles parts que ofereixin perill
d’ensorrament.
Els elements utilitzats per evitar la caiguda de materials i la producció de pols, tal com lones, canyissos o xarxes
atapeïdes, s’aniran retirant a mesura que vagi disminuint per demolició l’alçada de l’edifici, per evitar l’efecte vela del vent
sobre la bastida.
En el cas de les zones de pas i fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de seguretat
als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres i si no és possible la utilització
de proteccions col·lectives, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats
per sirgues o cables en posició horitzontal.
El tall o desmuntatge d’un element no manipulable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o apuntalat,
evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió. En general,
es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres o aparells sanitaris.
El trossejament d’un element es realitzarà per peces de mida manipulable per una sola persona.
No s’acumularan runes sobre les bastides ni recolzaran elements contra tanques, suports, parets mitgeres o pilars mentre
aquests hagin d’estar dempeus.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per
aquestes.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques, vibracions o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Treballs d’enderroc manual d’estructura a base de murs ceràmics i entramat de fusta:
•

S’iniciarà l’enderroc descarregant l’edifici de les parts o elements no portants, per la qual coas que s’haurà d’obrir la via
d’evacuació dels mateixos.

•
•
•
•
•
•

Es procedirà a eliminar part dels forjats, començant pels inferiors i enderrocant part de l’entrebigat amb biguetes de fusta
que formen l’entramat, de forma que permeti l’evacuació de les runes procedents de nivells superiors.
Els forats realitzats no coincidiran en vertical, per tal de facilitar la caiguda i evitar l’acumulació de materials.
Les biguetes es baixaran mitjançant procediments mecànics o es tiraran directament sobre forjats inferiors.
El tall de les biguetes es realitzarà pròxim al mur de càrrega i mai es farà palanca per separar-la del seu encastament.
Tampoc es permetrà tallar la bigueta a una distància que permeti utilitzar aquest espai en voladís com a pas.
Una vegada descarregat l’edifici per les parts superiors, es començarà l’enderroc en sentit invers al procés de construcció
,sempre que l’estat de l’edifici ho permeti.

•
•
•
•

l’estat de l’edifici és bo; si no és així, s’aniran desmuntant a mesura que es vagi baixant l’enderroc del tancament, servint
de recolzament el mateix tancament.
Es col·locaran proteccions cap a l’exterior tipus lones en bastides, malles o viseres quan hi hagi pas de persones.
En cas d’existència d’aplacats en mal estat, aquests es retiraran abans de dur a terme l’enderroc del tancament.
No s’acumularà runa sobre el tancament, especialment quan la seva alçada sigui superior a 3 m, amb la qual cosa
s’evitaran les empentes horitzontals que provocarien la ruptura cap a l’exterior.
Es taparan els forats de tancaments, per a suportar l’empenta de la runa acumulada i evitar projeccions cap a l’exterior.

Treballs d’enderroc de paviments:
Treballs d’enderroc de cobertes:
•
•
•
•
•
•
•

S’iniciarà l’enderroc desmuntat l’element de cobriment de la mateixa per la zona més alta (cavallets, careners...) i
descendint cap als extrems i parts més baixes de forma simètrica.
A continuació, s’eliminarà el morter o element de recolzament.
Si la coberta està formada per envanets conillers, aquests no s’enderrocaran fins que s’hagin retirat totalment els elements
que ells suporten.
Si la coberta està formada per corretges i cavalls, aquests es desclavaran dels extrems evitant l’empenta lateral a murs.
Al desmuntar els cavalls, s’ha de considerar la possibilitat d’apuntalar la cornisa en cas que aquests la subjectin. Una
vegada apuntalada es desmuntarà element a element la coberta i fins l’interior de l’edificació.
Es prohibiran els treballs sobre cobertes amb pluges, glaçades o vents superiors a 50 Km/h.
El treball de demolició de cobertes és un dels processos que comporten un major perill. És per aquest motiu que caldrà
tenir en compte un seguit de recomanacions relatives a proteccions a utilitzar:
Els materials de la coberta a enderrocar solen ser vells i de dubtosa resistència, per tant, sobre la zona de coberta
s’haurà de circular sobre passarel·les de 0,60 cm. d’amplada.
Aquestes passarel·les s’hauran de subjectar i recolzar sobre elements resistents, i han de tenir llistons amb funció de
graons.
Existeixen diferents tipus de proteccions: passarel·les amb baranes reglamentàries, bastida en tot el perímetre, etc.
També és molt útil la utilització de cable fiador del cinturó de seguretat. Aquest cable estarà ancorat a punts sòlids, i
per sobre del cap de l’operari, permetent que estigui sempre subjectat mentre realitza els seus moviments per la
coberta.

Treballs d’enderroc de forjats:
•
•
•
•
•
•

Els forjats s'enderrocaran quan ja s’hagin enderrocat tots els elements que graviten sobre del mateix.
S’enderrocarà l’entrebigat deixant caure la runa directament sobre el forjat inferior.
Si s’aprecia baixada per fletxa, s’apuntalarà el forjat per la seva part central fins que no es procedeixi al seu enderroc.
En el cas excepcional de que s’acumulin runes en forjats, aquests s’apuntalaran per tal de garantit la seva solidesa.
La càrrega màxima dels forjats serà de 100 Kg/m2, encara que el forjat es trobi en bon estat, i sempre es procurarà que la
zona d’apilament de material es faci a prop de pilars o de les parets de càrrega, mai en el punt de màxima fletxa del forjat.
L’enderroc serà progressiu, planta complerta per planta complerta, sense deixar zones amb més d’una planta d’alçada.

•
•
•

L’enderroc de paviments per mitjans manuals va normalment lligat a treballs a l’interior de locals, en els quals la
consideració més important a tenir en compte és la d’assegurar una bona ventilació dels mateixos.
Si els paviments a enderrocar són sobre forjats que s’han de conservar, caldrà actuar amb molta precaució per evitar de
travessar el gruix total del forjat, actuant només en la zona que s’ha d’eliminar. En aquests casos s’haurà de retirar la runa
a mesura que es vagi generant, per evitar sobrecàrregues de punts febles de l’estructura.
Si els treballs es realitzen en paviments de planta baixa o soterrani s’haurà de preveure la possibilitat de que apareguin
tubs de desguàs enterrats que caldrà localitzar primer.

Treballs d’enderroc d’envans:
•
•
•

L’enderroc dels envans no es realitzarà, com a norma general, fins que s’hagi enderrocat el forjat sota el que es troben,
donat que produirien noves fletxes en els forjats, amb deformacions que podrien produir el col·lapse de l’edificació.
Els envans s’enderrocaran de dalt cap a baix i mai per empenta produint la caiguda complerta del forjat.
Si per l’enderroc dels envans es considera dubtosa la resistència del forjat, aquest s’apuntalarà.

Enderroc de voltes de canó:
•
•
•
•
•
•

Previ a l’enderroc d’una volta, s’apuntalarà la volta en cas de fissures i falla de la clau.
Per eliminar les empentes horitzontals resultants de l’eliminació de la clau, es descarregarà el material d’omplert de la
volta.
L’enderroc serà per franges transversals a la directriu principal, començant per la clau i acabant pels recolzaments.
Quan la volta sigui a la catalana, es prendran precaucions per escales amb la finalitat d’evitar empentes.
Amb voltes d’aresta, es començarà l’enderroc per la clau i es continuarà en espiral fins als recolzaments.
L’apuntalament més adequat és a base de xíndris, similars als utilitzats en el procés de construcció.

Enderroc d’arcs:
•

En general s’actuarà de la mateixa forma que en el cas de les voltes, amb la diferència que els arcs estaran apuntalats en
el pla vertical en el que estan continguts.

Enderroc de cúpules:
Treballs d’enderroc de murs de càrrega:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prèviament a l’enderroc d’un mur, es tindrà cura d’haver eliminat tots els elements que aquest suporta.
Es retirarà el dorment superior, desclavant-lo dels peus drets o qualsevol element resistent contingut a l’entramat.
Es retiraran els peus drets, tornapuntes i tirants de fusta, si és el cas.
L’enderroc es realitzarà element a element, sense produir percussions que malmetin el forjat sobre el que es treballa. A
continuació, es retirarà la runa per les cates realitzades a l’afecte.
Si el mur no és d’entramat, s’enderrocarà per filades o capes de poc gruix, que cauran sobre el forjat.
No existirà mai més d’una alçada de mur per enderrocar, considerant per alçada l’espai entre dues plantes consecutives.
Si l’estabilitat del mur és dubtosa, aquest s’apuntalarà fins el seu enderrocament.
No es permetrà deixar un mur tallat per a l’eliminació d’un forjat.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 metres,
s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la bastida per
ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui
demolint.
Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines, amb la finalitat de
protegir a les persones que es trobin a nivells inferiors.

•
•

Es procedirà de la mateixa forma que en les voltes amb la diferència que la volta ha d’estar apuntalada en tota la seva
superfície, començant per la clau i continuant l’enderroc en espiral fins eliminar els recolzaments.
Si per la dimensió de la cúpula és necessari equilibrar una empenta horitzontal molt forta, s’absorbirà mitjançant tirants
ancorats als anells concèntrics i que recullin exteriorment a la mateixa.

Extracció de falsos sostres:
•
•
•
•
•

Si existeixen llums encastats en el mateix dins la zona on es desenvolupen els treballs, caldrà començar enretirant els
mateixos, deixant els cables elèctrics protegits en el seu extrem. Per realitzar aquests treballs serà necessari desconnectar
la línia on aquests estan connectats.
Si els falsos sostres es munten sobre guies, es retiraran primer les plaques i després les guies de suport de les mateixes,
tallant-les a trams petits més manejables si aquestes no s’han de reutilitzar.
Quan es realitzin aquests treballs s’intentarà que l’operari es situï de manera que el nivell del fals sostre a enretirar li quedi
aproximadament a l’alçada de les espatlles.
Quan es manipulin elements llargs o de difícil manipulació, caldrà la intervenció de dos o més operaris.
Durant aquests treballs, l’operari o operaris situats a nivell del paviment, es situaran sota la part ja desmuntada, i mai sota
el tram de fals sostre que encara està col·locat.

C.- Després de l’enderroc:
Treballs d’enderroc de tancaments:
•
•

El procediment consistirà en tirar la runa cap a l’interior.
Si el mur no és resistent, s'enderrocarà simultàniament amb els envans. Es desmuntarà la fusteria previ a l’enderroc, si

•
•

Es deixaran convenientment protegits i senyalitzats, els tancaments, els forats d’arquetes, els pous, les conduccions, les
proteccions etc.
S’ha de deixar el solar net i sense runa i així es podran iniciar els treballs de construcció del nou edifici.

Avaluació riscos

Codi

ENDERROC DE PAVIMENTS A URBANITZACIONS

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.

010 Caiguda de persones a diferent nivell (en
sortir de la cabina de la màquina).

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca.

Calçat i casc.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

PROBABLE

ALT

Tanca i cabina.

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants, calçat i
casc.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU
MOLT GREU

PROBABLE
POSSIBLE

ALT
ALT

Botzina i tanca.

Faixa.
Calçat i armilla.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Mascareta.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89) (maquinària
d’enderrocs).
340 Exposició a vibracions (maquinària
d’enderrocs).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Botzina, cabina
i tanca.

Calçat, guants i
casc.
Calçat i casc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaluació riscos

Codi

Faixa i
canelleres.
Cabina.

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES



A la maquinària, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Tanca metàl·lica.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:













Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Protecció auditiva.
Armilla retrorreflectant.
Ulleres antiprojeccions.
Canelleres.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
Les zones de l’enderroc que limitin amb vies de circulació de vehicles o vianants es protegiran amb tanques metàl·liques
que limitin l’accés dels mateixos a la zona on es desenvolupen els treballs.

Sempre que obstaculitzi el pas de persones o vehicles i la il·luminació existent no sigui suficient, la tanca s’il·luminarà amb
llums vermelles cada 10 m de longitud i a les cantonades,.
Els serveis públics com és els telèfons, instal·lacions d’aigua, gas, clavegueram, enllumenat, semàfors, boques de rec,
hidrants, arbres o qualsevol element d’ús o fruit públic, seran protegits adequadament.
Sempre que es tracti de paviment asfàltic i abans de l’inici dels treballs amb el martell picador, es convenient de marcar els
límits de l’enderroc mitjançant el tall del paviment amb una serra de disc sobre rodets
En demolicions amb martells picadors connectats a la retroexcavadora, es procurarà que aquests sempre treballin en
posició vertical.
En els treballs d’enderroc només hi serà el conductor de la màquina i els altres treballadors estaran a un mínim de 5m de
distància.
En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinària i els cables de 5 metres.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents dins la
mateixa.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible.
Els forats d’arquetes, els pous, les conduccions, les proteccions etc. es deixaran convenientment protegits i senyalitzats.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Riscos

EVAQUACIÓ DE RUNES
Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell (en
operacions de descàrrega de runes en
perímetres de forjat i obertures).
020 Caiguda de persones al mateix nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Baranes.

Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (transport de les runes en
gavetes, galledes...).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

LLEU

INEVITABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Ordre i neteja i
passarel·les.
Tanca,
entornpeu i
marquesines.
Lones,
marquesines i
tanca.
Tanca i ordre i
neteja.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (transport de carretons,
galledes, etc. amb runes).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Proteccions
envoltants.
Mitjans d’ajut.

Calçat i casc.
Calçat i casc.
Calçat.
Calçat, guants i
casc.
Calçat, guants i
casc.
Faixa.
Calçat, roba de
treball i guants.

Lones i
ventilació.

Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________











Baranes de seguretat formades per passamà (situat a 90 cm del terra), barra intermitja (situada a 45 cm del terra) i
entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’alçada).
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Passarel·les de seguretat amb baranes pel pas per sobre de rases o desnivells.
Tanques metàl·liques.
L’entornpeu com a element de la barana de seguretat és imprescindible per evitar la caiguda d’objectes.
Marquesines de protecció formades, generalment, per taulons o taulers de fusta sobre perfils metàl·lics (en forma de “L”)
fixats al forjat.
Lones de protecció contra la generació de pols al abocar càrregues al contenidor.
Protecció envoltant de les corretges, engranatges, etc. de manera que no permetin l’accés directe a aquests elements.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
La ventilació dels espais de treball és una ajuda molt important quan no es disposa d’extracció localitzada per tal de
mantenir l’atmosfera del lloc de treball neta d’elements en suspensió.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:








Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Calçat de seguretat.
Faixa dorsolumbar.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Ulleres antiprojeccions.
Roba de treball.








Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Protecció auditiva.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Armilla retrorreflectant.
Faixa dorsolumbar.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
El trossejament d’un element es realitzarà per peces de mida manipulable per una sola persona.
En espera de ser evacuada, la runa quedarà apilada en una zona de l’obra que no molesti ni suposi cap perill per a les
persones ni impedeixi el normal desenvolupament dels treballs.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre
aquests hagin d’estar dempeus.
Es protegiran de la pluja les runes que es trobin sobre forjats o cobertes mitjançant lones o plàstics, per evitar el massissat
o l’increment del seu pes, generant una sobrecàrrega a l’estructura.
En cas que hi hagi una producció notable de pols, caldrà regar la runa per tal que aquesta disminueixi sense que això
comporti un massissat dels materials (que dificulti la seva manipulació) ni un embassament de la zona.
Si la recollida de runes es fa a través de tub de descàrrega i contenidor, es procurarà que els diferents elements que
formen el tub estiguin ben subjectes per evitar que es desplomin per lliscament. L’últim tram tindrà una pendent menor per
amortir la velocitat de l’abocament i reduir la pols.
En cas d’utilitzar un contenidor per abocar-hi la runa, estarà cobert amb una xarxa o tendal per disminuir la pols generada
durant la descàrrega, i per evitar la caiguda de runa durant el transport.
Quan s’hagi de manipular la runa manualment utilitzant pales, cubs o carretons, s’utilitzaran sempre, a més del calçat de
seguretat, guants de seguretat i es prendran les mesures adequades circulant sempre per zones totalment estables. En
cas de no ser estable el recorregut, es protegirà i delimitarà aquest adequadament per evitar sortir-ne de manera
involuntària.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

CÀRREGA DE TERRES

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant les operacions d’elevació de
càrregues).

GREU

PROBABLE

ALT

Tanca i cabina.

Calçat i casc.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Calçat i armilla.

LLEU

PROBABLE

MIG

Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89) (de la
maquinària de moviment de terres).
340 Exposició a vibracions (de la maquinària de
moviment de terres).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina,
allunyament i
manteniment.
Seients amb
esmorteïdor.

Mascareta.
Protectors
auditius.
Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________







Tanques metàl·liques per limitar l’accés de persones dins la zona de pas de la maquinària.
A la maquinària utilitzada en l’execució de moviment de terres, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació o d’aproximació al camió o contenidor.
El manteniment de la maquinària és molt important per reduir soroll i augmentar l’estanquitat de la cabina davant la pols.
L’allunyament de les fonts de soroll en disminueix els efectes de forma apreciable i és molt recomanable.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Es disposarà d’informació prèvia dels serveis i instal·lacions existents, preveient la possibilitat de la seva presència.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
A l’estiu es procedirà a regar les zones en les quals es pugui produir polseguera, en especial si es tracta de vies públiques
per les que s’ha de circular.
En presència de línies d’electricitat aèries es mantindrà una distància de seguretat, entre la maquinària i els cables amb
una distància de 5 metres.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents dins la
mateixa.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines i es prohibirà la presència de
treballadors en el seu radi de gir i en un mínim de 5m.
Durant la descàrrega de les terres al camió o contenidor, no es permetrà la presència de persones en la zona d’influència
de la possible caiguda d’elements despresos.
Quan el material a carregar no sigui totalment sòlid i es trobi en un estat pastós, es disminuirà la velocitat de les màquines
utilitzades per evitar abocaments. En aquest cas, es deixarà un marge de seguretat entre el nivell del producte transportat i
el límit superior de les parets de la caixa del camió o dipòsit.
Els operaris disposaran de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos
Codi Riscos

EXCAVACIONS A CEL OBERT
Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs propers a perímetres d’excavació).

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
botes imp.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
GREU
(durant operacions d’elevació de càrregues,
apilament excessiu de materials a límit
d’excavació).
060 Trepitjades sobre objectes o elements.
LLEU

INEVITABLE

MOL ALT

INEVITABLE

ALT

Calçat.

080 Cops contra objectes o elements mòbils de
màquines.
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (maquinària, sobrecàrrega
terreny, alteracions de l’estabilitat, etc.).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

130 Sobreesforços.

Tanca

Tanca.

Botzina,
cabina, topalls i
tanca

Calçat i casc.

Calçat i casc.

Calçat i casc.
Faixa.

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Guants i roba
de treball.
Calçat, guants i
roba de treball.

220 Accidents causats per éssers vius
(rosegadors, rèptils, etc.)

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89) (de la
maquinària de moviment de terres).
340 Exposició a vibracions (de la maquinària de
moviment de terres).

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

GREU

PROBABLE

ALT

Seients amb
esmorteïdor.

Faixa.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

Calçat i armilla.

•
•
•
•

Mascareta.

•
•
•
•
•

PROTECCIONS COL·LECTIVES___________________________________________________________________________
Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
A la maquinària utilitzada en l’execució de moviment de terres, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés al marge de l’excavació.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)_______________________________________________________________

•

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

•












•






Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat (per llocs secs).
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat impermeable de seguretat (per llocs molls).
Protecció auditiva.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Armilla retrorreflectant.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES________________________________________________________________________

•
•

•
•
•
•

Després de l’excavació a cel obert:
•
•

Prèviament a l’excavació a cel obert:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisarà per reparar els possibles desperfectes. Aquestes
tanques es col·locaran a una distància de l’excavació superior a 1,5 m. Es col·locaran llums vermelles cada 10 m. de
longitud i a les cantonades quan per manca d’il·luminació o altres causes la seva visió quedi obstaculitzada al pas de
persones o vehicles,
S’haurà de procurar separar l’entrada de vehicles i personal a l’obra.
S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles, tant del personal d’obra com de la maquinària de moviment de
terres.
Es disposarà d’informació prèvia dels serveis i instal·lacions existents, preveient la possibilitat de la presència d’alguns dels
serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant l’excavació a cel obert:
•

Quan l’execució d’una excavació requereixi la retirada d’arbres, s’acotarà l’àrea que pugui veure’s afectada per la caiguda
d’aquests.

Han d’eliminar-se els arbres, arbusts i plantes les arrels dels quals hagin quedat al descobert, minvant l’estabilitat pròpia i
la del tall realitzat, així com la de pedres inestables.
Es farà una comprovació diària dels apuntalaments, quan sigui el cas.
El front i paraments verticals d’una excavació han de ser inspeccionats prèviament a l’inici dels treballs, i no es permetrà
treballar al peu d’un front d’excavació recentment obert abans d’haver procedit al seu sanejament.
A l’hivern, i si és el cas, es disposarà de sorra i sal sobre els bassals susceptibles de glaçar-se, mentre que a l’estiu es
procedirà a regar les zones en les quals es puguin produir polseguera, en especial si es tracta de vies públiques per les
que s’ha de circular.
Durant el procés de buidat en el cas d’un solar entre mitgeres, es vetllarà pel comportament de les edificacions afins
(aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.).
La maquinària salvarà els desnivells de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a bolcades.
Els vehicles de càrrega, abans de sortir a la via pública tindran un tram horitzontal de terreny de 6 m. de llargada, mentre
que l’amplada mínima de les rampes, en cas d’existir en l’excavació, tindran una amplada mínima de 4,5 m. i una pendent
d’un 12% en trams rectes i d’un 8% en corbes.
Si a l'executar qualsevol operació es genera una situació no prevista (curs aigua, restes de construccions, etc.) es
paralitzarà l’obra en aquest punt i es comunicarà a la Direcció Tècnica.
A l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari senyalitzador per guiar l’entrada i la sortida de camions a l’obra,
especialment en els casos en que sigui necessari regular el trànsit vial. Aquest senyalitzador haurà d’anar dotat d’una
armilla de malla lleugera i retroreflectant i equipat amb senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.
Quan es realitzin maniobres de marxa enrera o qualsevol altres amb poca visibilitat, el conductor ha de ser ajudat per un
altre operari des de l’exterior del vehicle.
En presència de línies d’electricitat aèries es mantindrà una distància de seguretat, entre la maquinària i els cables amb
una distància de 5 metres.
L’accés a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica tubular modular sempre
que sigui possible degut a la inclinació del talús.
En cas d’inundació, ja sigui pel nivell freàtic com per abundants pluges, es realitzarà immediatament l’eixugada
corresponent per evitar així el reblaniment de les bases del talús o de debilitament dels fonaments veïns.
Es prohibeix el trànsit de vehicles lleugers a una distància menor de 3 m. de la vora del talús i de vehicles pesats a 4 m.
L’apilament de materials o de les terres procedents de l’excavació no es farà a una distància inferior a 2 m.
En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús una barana de seguretat d’una
alçada mínima de 90 cm, amb barra superior, barra intermitja i entornpeus.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents dins la
mateixa.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines i es prohibirà la presència de
treballadors en el seu radi de gir i en un mínim de 5m.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

El solar haurà de quedar, a la rasant del futur fonament, net i endreçat.
De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonament mitjançant l’escala esmentada amb anterioritat,
incorporada a una bastida.
El solar es deixarà ballat en tot el seu perímetre o com a mínim en la zona excavada amb un desnivell superior a 60 cm.

Avaluació riscos

EXCAVACIÓ DE POUS

Excavació a cel obert de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.
1.

AVALUACIÓ DE RISCOS.

Codi

Riscos

Gravetat
Probabilitat

Valoració del
Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell (a
l’interior de la rasa).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(falta de cohesió del terreny, treballs en la
mateixa vertical sense protecció).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca i tapes
Calçat i casc.
de fusta.
Calçat, casc i
botes imp.
Calçat i guants.
Tanca i
apuntalaments.

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

080 Cops contra objectes o elements mòbils de
màquines.
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (maquinària, sobrecàrrega
terreny, alteracions de l’estabilitat del
terreny, etc.).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

•

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

220 Accidents causats per éssers vius
(rosegadors, rèptils, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat, guants i
roba de treball.

•

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina, tanca i
topalls.

Calçat i armilla.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Mascareta.

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

340 Exposició a vibracions.

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Seients amb
esmorteïdor.
Cabina.

•
•
•

Durant l’excavació del pou:
Botzina,
cabina, tanca i
topalls.

Calçat i casc.

•

•
•
•
•
•
•

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

2.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.








A la maquinària utilitzada per a l’execució dels pous, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
Protecció de forats horitzontals per mitjà de taulons de fusta.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres, en els casos que sigui necessari.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés al marge de l’excavació.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

3.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:












Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat (per llocs secs).
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat impermeable de seguretat (per llocs molls).
Protecció auditiva.
Armilla retrorreflectant.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

4.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

Prèviament a l’excavació del pou:
•
•
•
•

la zona on s’han de realitzar els treballs, preveient la possibilitat de la presència d’algun d’ells (línies elèctriques
soterrades, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant constància del resultat de les revisions en el llibre de manteniment.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisarà per a la reparació de possibles desperfectes.
En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona propera al pas de vianants o de vehicles, es realitzarà un tancant de
manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 m i els vianants a 1 m.
Prèviament a l’inici dels treballs d’excavació, es disposarà d’informació sobre l’existència o no de serveis i instal·lacions a

•
•
•

S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons del pou i la
vorera inferior de l’apuntalament superi mai els 1,5 metres.
L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30 m., es disposaran a distància no menor
de 2 m de la vorera del tall. A més, és imprescindible que la maquinària respecti les distàncies de seguretat a les vores del
pou.
Està prohibit fer servir l’apuntalament per l’ascens i descens dels treballadors. L’ascens i descens es realitzarà utilitzant
arnés de seguretat subjectat a l’exterior i amb sistema de recuperació o amb escala.
En els terrenys que siguin susceptibles d’inundació, s’haurà de disposar dels mitjans que permetin la ràpida evacuació dels
treballadors.
En el cas que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig.
A l’interior dels pous, es prohibeix la utilització de maquinària accionada per motor de combustió interna.
S’establirà un sistema que garanteixi la comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.
En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m. amb
taulons resistents, xarxes, planxes o altres elements.
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un relé diferencial d’alta sensibilitat, per evitar el
risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora.
En acabar els treballs, cal deixar el tall d’obra net, endreçat i protegit.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

Codi

EXCAVACIÓ DE RASES A LA VIA PÚBLICA

Riscos detectats

Gravetat
Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca i
Calçat i casc.
passarel·les.

010 Caiguda de persones a diferent nivell (a
l’interior de la rasa).

GREU

PROBABLE

ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, etc.).

LLEU

PROBABLE

MIG

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(falta de cohesió del terreny, treballs en la
mateixa vertical sense protecció).
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

080 Cops contra objectes o elements mòbils de
màquines.
100 Projecció de fragments o partícules (durant
el tall i piconat del paviment).

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (maquinària, sobrecàrrega
terreny, alteracions de l’estabilitat del
terreny, etc.).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços

GREU

POSSIBLE

MIG

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Calçat i casc.
Tanca i
apuntalaments.

Calçat i casc.

Calçat, casc i
guants.
Botzina,
cabina, tanca i
topalls.

Calçat i casc.
Faixa.
Calçat i armilla.
Mascareta.
Protectors
auditius.

340 Exposició a vibracions.

GREU

PROBABLE

ALT

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Faixa i
canelleres.
Cabina.

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.






Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
Passarel·les de seguretat amb baranes pel pas per sobre de rases, si és el cas.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres en els casos que sigui necessari.
A la maquinària utilitzada en l’execució de les rases, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés al marge de l’excavació.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:














Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat (per llocs secs).
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Protecció auditiva.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Canelleres (durant la utilització de martells pneumàtics).
Armilla retrorreflectant.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
Prèviament a l’excavació de la rasa:
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Tots els treballs es realitzaran sempre amb un mínim de dos operaris treballant i vigilant-se mútuament.
S’instal·larà la tanca de limitació de les obres.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall, es col·locaran tanques mòbils que
s’il·luminaran durant la nit amb punts de llum localitzats cada 10 metres.
Les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
Prèviament a l’excavació de les rases es disposarà d’informació sobre l’existència de serveis o instal·lacions a la zona de
treball, preveient la possibilitat de la presència d’algun d’ells (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas o d’aigua,
telefonia, clavegueram).
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrat el resultat de les revisions en el llibre de manteniment.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o
superior a 1,20 m sota la rasant.
En rases de profunditat major de 1,20 m i sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un altre
operari a l’exterior que pugui actuar com ajudant en el treball i, si es genera una situació d’emergència, pugui ajudar i
cridar l’alarma.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors o d’altres elements del mateix no
s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues.
Els estrebaments o parts d’aquests es trauran només quan ja no compleixin amb la seva funció. En aquesta operació es
començarà per les franges horitzontals de la part inferior del tall.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, les escales necessàries per facilitar
l’accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament
fàcil, ultrapassant el nivell del terra com a mínim en 1 m.
Si la profunditat d’una rasa és igual o superior 2 m, el perímetre de la coronació de l’excavació ha d’estar protegit per mitjà
de baranes reglamentàries a una distància mínima de 1 m.
És recomanable que les rases tinguin un sòcol de 15 cm d’alçada per evitar caigudes d’objectes a l’interior.
L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,20 m es disposaran a distància no menor
de 2 m de la vorera del tall. A més, és imprescindible que la maquinària respecti les distàncies de seguretat a les vores de
les rases.
Els passos per sobre de les rases s’han de realitzar per passarel·les d’amplada mínima de 60 cm i amb una barana de 90
cm d’alçada, en cas que les rases superin els 2 m de profunditat.
Per garantir la sortida dels treballadors cap a zones segures degut a possibles esfondraments del terreny, s’han de
preveure vies segures per entrar i sortir de l’excavació.
Si els treballadors necessiten il·luminació, aquesta es garantirà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, disposant
els elements d’il·luminació portàtil amb alimentació de 24 V.
No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
L’operari senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i retrorreflectant.
En cas d’inundació, ja sigui pel nivell freàtic com per abundants pluges, es realitzarà immediatament l’eixugada
corresponent per evitar el reblaniment de les bases al talús.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora i a una distància inferior a 5m sempre
que les condicions de treball ho permetin i que es pugui guiar el conductor de la maquinària de forma segura.
En acabar els treballs cal deixar el tall net, endreçat i protegit.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

Codi

Riscos detectats

EXCAVACIÓ DE RASES
Gravetat
Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca i
Calçat i casc.
passarel·les.

010 Caiguda de persones a diferent nivell (a
l’interior de la rasa).

GREU

PROBABLE

ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, etc.).

LLEU

PROBABLE

MIG

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(falta de cohesió del terreny, treballs en la
mateixa vertical sense protecció).
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat.

Durant l’excavació de les rases:

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

•

080 Cops contra objectes o elements mòbils de
màquines.
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (maquinària, sobrecàrrega
terreny, alteracions de l’estabilitat del
terreny, etc.).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

220 Accidents causats per éssers vius
(rosegadors, rèptils, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat, guants i
roba de treball.

•
•
•

•
•
•
•

Quan es treballi amb maquinària en vies amb circulació de vehicles, caldrà comprovar que l’excavadora no pugui
col·lisionar amb els vehicles que hi circulen.
Si l’excavadora s’ha de desplaçar dins l’obra i no es disposa de distància suficient entre la màquina i els vehicles, caldrà
aturar el trànsit durant el moviment de la màquina.
El camió on s’han de carregar les terres s’haurà de mantenir a una distància mínima de 2m amb els vehicles que circulen
per la via pública, considerant aquesta distancia com suficient per evitar que els pugui afectar terres o materials solts
durant la càrrega al camió.
La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui
suficientment estable i sense sol·licitacions de vials o fonaments, no serà superior a 1,20 m.
Si la profunditat és superior a 1,20 m, caldrà optar per l’execució de talussos de pendent màxima, través d’estrebaments o
apuntalaments, seguint les indicacions del Coordinador de Seguretat o de la Direcció Facultativa.

Calçat, casc i
botes imp.
Tanca i
apuntalaments.

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.

Cabina.

Calçat i casc.

Calçat i casc.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

Calçat i armilla.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

340 Exposició a vibracions.

GREU

PROBABLE

ALT

Seients amb
esmorteïdor.

Faixa i
canelleres.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.







Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
Passarel·les de seguretat amb baranes pel pas per sobre de rases.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres en els casos que sigui necessari.
A la maquinària utilitzada en l’execució de les rases, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés al marge de l’excavació.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:












•

Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat (per llocs secs).
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Protecció auditiva.
Canelleres (durant la utilització de martells pneumàtics).
Armilla retrorreflectant.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En rases de profunditat major de 1,30 m. i sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà al menys un
altre operari a l’exterior, el qual actuarà com ajudant en el treball i, si es dona una situació d’emergència, podrà sol·licitar
ajut o cridar l’alarma.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors o d’altres elements del mateix, no
s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues.
Els estrebaments o parts d’aquests, es retiraran només quan deixin de fer la seva funció. En aquesta operació es
començarà per retirar les franges horitzontals de la part inferior del tall.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir a intervals regulars les escales necessàries per facilitar
l’accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en el cas necessari. Aquestes escales han de tenir un desembarcament
fàcil, ultrapassant el nivell del terra com a mínim en 1 m.
Si la profunditat d’una rasa és igual o superior 2 m., el perímetre de la coronació de l’excavació ha d’estar protegit per mitjà
de baranes reglamentàries a una distància mínima de 1 m.
És molt recomanable que les rases tinguin un sòcol de 15 cm. d’alçada per evitar caigudes d’objectes a l’interior.
L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat superior a 1,30 m. es disposaran a una distància no
inferior a 2 m. de la vorera del tall. És imprescindible que la maquinària respecti les distàncies de seguretat a les vores de
les rases.
Els passos per sobre de les rases s’han de realitzar per mitjà de passarel·les d’amplada mínima de 60 cm. Quan les rases
superin els 2 m. de profunditat, les passarel·les disposaran de barana de 90 cm. d’alçada.
Per garantir la sortida dels treballadors cap a zones segures degut a esfondraments del terreny, s’han de preveure vies
segures per entrar i sortir de l’excavació.
Si els treballadors necessiten il·luminació, aquesta es garantirà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, disposant
els elements d’il·luminació portàtil amb alimentació a 24 V.
No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
L’operari senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i retrorreflectant.
En cas d’inundació, ja sigui pel nivell freàtic com per abundants pluges, es realitzarà immediatament l’eixugada
corresponent per així evitar el reblaniment de les bases al talús.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora i a una distància inferior a 5m.
En acabar els treballs, cal deixar el tall net, endreçat i protegit.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

EXCAVACIÓ MANUAL DE TERRES

Codi Riscos detectats

Gravetat

Probabili
tat

Valoració del
Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(interior excavació).

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada).

LLEU

PROBABLE

MIG

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(falta de cohesió del terreny, treballs en la
mateixa vertical sense protecció).

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i
apuntalaments.

Ordre i neteja

Calçat.

Mitjans d’ajut.

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Faixa.

Prèviament a l’excavació de la rasa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisarà per a la reparació dels possibles desperfectes.
En l’obertura de rases a via pública i sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall,
es col·locaran tanques mòbils que durant la nit s’il·luminaran amb punts de llum cada 10 metres.
En general, les tanques acotaran el pas de vianants no menys d’un metre i dos metres el de vehicles.
Prèviament a l’excavació de rases, es disposarà d’informació sobre l’existència o no de serveis i instal·lacions a la zona
d’excavació, preveient la possibilitat de la seva presència (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas o d’aigua,
telefonia, clavegueram).
El personal que condueixi camions o maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant constància del resultat de les revisions en el llibre de manteniment.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

GREU

PROBABLE

ALT

Durant l’excavació de les rases:

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

•

130 Sobreesforços

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

220 Causats per éssers vius (rosegadors,
rèptils, etc.).
380 Exposició a radiació solar.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

INEVITABLE

ALT

•
•

La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui
suficientment estable i sense sol·licitacions de vials o fonaments, no serà superior a 1,30 m.
Si la profunditat és superior a 1,30 m, caldrà optar per l’execució de talussos de pendent màxima, través d’estrebaments o
apuntalaments, seguint les indicacions del Coordinador de Seguretat o de la Direcció Facultativa.
No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o
superior a 1,30 m. sota la rasant.

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca, tapes,
baranes i
passarel·les.
Ordre i neteja.

Calçat i casc.
Calçat, casc i
botes imp.

Calçat i guants.

Calçat i casc.

Calçat, guants i
roba de treball.
Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________








Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
Protecció de forats horitzontals per mitjà de taulons de fusta.
Baranes de seguretat amb muntants clavats al terreny, amb barra superior de 90 cm, barra intermitja a 45 cm i entornpeus
de 15 cm d’alçada, en cas de risc de caigudes a diferent nivell.
Passarel·les de seguretat pel pas per sobre de rases i/o pous.
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres, quan sigui necessari.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.

•
•
•
•
•
•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

•

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

•










Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat de seguretat (per zones seques).
Calçat impermeable de seguretat (per zones molles).
Protecció auditiva (en cas d’utilitzar martell pneumàtic).
Canelleres (en cas d’utilitzar martells pneumàtics).
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
Prèviament a l’excavació manual:
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
S’instal·larà tanca de limitació del solar i, en cas d’existir, es revisarà per a la reparació de possibles desperfectes.
En obertura de rases i pous en via pública i sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop del tall, es
col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran amb punts de llum cada 10 metres durant la nit.
Les tanques acotaran a no menys d’un metre el pas de vianants i a dos metres el de vehicles.
Prèviament a l’excavació de rases i/o pous, es disposarà d’informació sobre l’existència de serveis i instal·lacions a la zona
de treball, preveient la possibilitat de la presència d’algun d’ells (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas o
d’aigua, telefonia, clavegueram).
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant l’excavació manual:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior d’una rasa, suposant que el terreny sigui
suficientment estable i sense sol·licitacions de vials o fonaments, no serà superior a 1,30 m. Si la profunditat és superior a
1,30 m, caldrà optar per l’execució de talussos de pendent màxima o apuntalaments, seguint les indicacions del
Coordinador de Seguretat o de la Direcció Facultativa.
No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una profunditat igual o
superior a 1,30 m sota la rasant.
En rases de profunditat major de 1,30 m i sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, a l’exterior hi haurà un altre
de guàrdia que actuarà com seu ajudant en el treball i, en cas de generar-se una situació d’emergència, podrà sol·licitar
ajuda o cridar l’alarma.
En cas d’executar pous, s’hauran d’estrebar les parets a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el
fons del pou i la vorera inferior de l’apuntalament superi mai els 1,50 m.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
S’evitarà colpejar l’apuntalament durant operacions d’excavació. Els estampidors o d’altres elements del mateix no
s’utilitzaran per al descens o ascens, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni càrregues.
En general, els apuntalaments o parts d’aquests es trauran només quan ja no facin la seva funció. En aquesta operació es
començarà per les franges horitzontals i començant per la part inferior del tall.
Tota excavació que superi els 1,60 m de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, les escales necessàries per
facilitar l’accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales tindran un desembarcament
fàcil, ultrapassant, com a mínim, 1 m el nivell del terra,.
Si la profunditat d’una excavació és igual o superior 2 m, el perímetre de la coronació de l’excavació ha d’estar protegit per
mitjà de baranes reglamentàries a una distància mínima d’1 m.
S’aconsella que les excavacions tinguin un sòcol de 15 cm d’alçada al seu perímetre per evitar caigudes d’objectes a

l’interior.
L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30 m, es disposaran a distància no menor
de 2 m de la vora del tall. A més, és imprescindible que la maquinària respecti les distàncies de seguretat a les vores de
les rases.
Els passos per sobre de les rases s’han de realitzar per passarel·les d’amplada mínima de 60 cm. Quan les rases superin
els 2 m de profunditat, les passarel·les disposaran de barana de 90 cm d’alçada.
Per garantir la sortida dels treballadors cap a zones segures degut a esfondraments del terreny, s’han de preveure vies
segures per entrar i sortir de l’excavació.
Si els treballadors necessiten il·luminació, aquesta es garantirà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, disposant
els elements d’il·luminació portàtils amb alimentació a 24 V.
No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.
En cas d’inundació, ja sigui pel nivell freàtic com per abundants pluges, es realitzarà immediatament l’eixugada
corresponent per evitar així el reblaniment de les bases al talús.
En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1,30 m amb
taulons resistents, xarxes o qualsevol altre element equivalent.
En acabar els treballs cal deixar el tall net, endreçat i protegit.

Avaluació riscos

Codi

NETEJA I DESBROSSAMENT DEL TERRENY

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs propers a precipicis).

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
botes imp.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(càrrega de terres).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Tanca.

Calçat i casc.

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules (en l’ús
de desbrossadores).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.
150 Contactes tèrmics (cremades).

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, guants i
casc.
Pantalla o ulleres
i vestit
impermeable.
Calçat, guants i
casc.
Calçat i casc.

GREU
LLEU

PROBABLE
POSSIBLE

ALT
BAIX

220 Accidents causats per éssers vius
(rosegadors, rèptils, etc.).
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina i tanca.

Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat i armilla.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Mascareta.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89) (de la
maquinària de moviment de terres).
340 Exposició a vibracions (de la maquinària de
moviment de terres).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

GREU

PROBABLE

ALT

Seients amb
esmorteïdor.

Faixa.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Roba de treball i
barret d’ala
perimetral.

Cabina.

Cabina, tanca i
botzina.

Faixa.
Guants, roba de
treball i calçat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




A la maquinària utilitzada durant l’execució de moviment de terres, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de
seguretat.
Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

Avaluació riscos

ESTESA I PICONAT DE TERRES (TERRAPLENAT)

Tasca consistent en la estesa de terres per tongades procedents de la pròpia excavació o d’aportació i que són compactades
per tal d’aconseguir la densitat definida en el projecte.
Codi

Riscos

Gravetat

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs propers a vores d’excavació,
reomplert de trasdós de murs de
contenció).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

GREU

POSSIBLE

MIG

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca.
Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(esllavissades de terres no coherents,
sobrecàrrega o tensions internes, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca.

Calçat.

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i pintat.

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Mitjans d’ajut.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Botzina, tanca,
topalls i
senyalització
Cabina.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

340 Exposició a vibracions (de la maquinària
d’estesa i piconat).

GREU

PROBABLE

ALT

Seients amb
esmorteïdor.

Faixa i
canelleres.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina.

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

Probabilitat

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:














Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Pantalla o ulleres antiprojeccions.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat impermeable de seguretat.
Roba impermeable de protecció contra les agressions químiques.
Armilla retrorreflectant.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Protecció auditiva.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
Prèviament a la neteja i desbrossament:
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Es disposarà d’informació prèvia dels serveis i instal·lacions existents.
El solar ha d’estar envoltat per una tanca no inferior a 2 m.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant la neteja i desbrossament:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A l’hivern, i si és el cas, es disposarà de sorra i sal sobre els bassals susceptibles de quedar glaçats, mentre que a l’estiu
es procedirà a regar les zones en les que es pugui produir polseguera, en especial si es tracta de vies públiques per les
que s’ha de circular.
Es recomana que el personal que intervingui en les tasques de desbrossament tingui actualitzades i amb dosis de reforç
preceptiu, les corresponents vacunes antitetàniques i antitífiques.
En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinària i els cables de 5 metres.
Si a l'executar qualsevol operació es genera una situació no prevista (curs aigua, restes de construccions, etc.) es
paralitzarà l’obra en aquest punt i es comunicarà a la Direcció Tècnica.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines, deixant un marge entre els
treballadors i la màquina de 5 metres com a mínim.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents dins la
mateixa.
Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible.
Per no provocar esfondrament de terres, els productes obtinguts de la neteja i desbrossament que no hagin de retirar-se
immediatament es col·locaran a una distància suficient del perímetre de l’excavació.
Quan es realitzin maniobres de marxa enrera o qualsevol altres amb poca visibilitat, el conductor ha de ser ajudat per un
altre operari des de l’exterior del vehicle.
Si l’obra es troba en una zona amb un elevat trànsit exterior, a l’entrada de l’obra s’establirà un operari senyalitzador per
guiar l’entrada i la sortida de camions i, si és el cas, per a la regulació del trànsit vial. Aquest operari haurà d’anar amb els
senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria” i dotat d’una armilla retrorreflectant de malla lleugera.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Valoració del
Risc

Calçat, casc i
botes imp.
Calçat i guants.

Tanca.

Calçat i casc.

Faixa.
Calçat, roba de
treball i guants.
Calçat i armilla.
Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.







Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
A la maquinària utilitzada en el moviment de terres, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés al marge de l’excavació.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
Senyalització de les obres que afecten la calçada o carrer per informar als vehicles amb la suficient antelació.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:









Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat de seguretat (per a llocs secs).
Calçat impermeable de goma o material plàstic (per a llocs molls).
Protecció auditiva.
Armilla retrorreflectant.





170 Inhalació o ingestió de substàncies
tòxiques o nocives (pols de fusta, vernissos
i pintures).
280 Malalties causades per agents físics (soroll
de la regruixadora, polidora, etc.).

Canelleres.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

BAIXA

ALTA

MODERAT

BAIXA

MITJANA

LLEU

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
Prèviament a l’explanació:

PROTECCIONS COL·LECTIVES _________________________________________________________________

•



•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Aquests treballs s’hauran de realitzar sempre amb un mínim de dues persones a l’hora que es vigilaran mutuament.
S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisarà per a la reparació de possibles desperfectes.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
Cada equip de càrrega per a reomplerts serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres.
S’establiran zones de maniobra, espera i estacionament de màquines i vehicles.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Extintor de pols químic.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ______________________________________________________


Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar pels treballs de col·locació de la fusteria:
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions.
Mascareta antipols (treballs d’ajustat de la fusteria, amb polidora, amb paper de vidre, etc.).
Mascareta amb filtre químic (en cas de manipulació de coles, vernissos, etc.).
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).

Durant l’estesa i piconat:

MESURES PREVENTIVES ______________________________________________________________________

•

Prèviament a la col·locació de la fusteria:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans d’iniciar el treball es verificaran els controls i nivells dels vehicles i màquines, i abans d’abandonar-los, el bloqueig
de seguretat.
Quan l’execució del terraplenat requereixi la retirada d’arbres, tant per mitjans mecànics com manuals, s’acotarà l’àrea que
pugui ésser afectada per la caiguda d’aquests.
S’han de prohibir els treballs a la proximitat de pals elèctrics la sensibilitat dels quals no restin garantides abans de l’inici de
les tasques.
Amb la fi de no provocar desnivells que puguin originar caigudes, el reomplert o estesa de terres progressarà per igual en
tots els punts de la zona de treball.
La quantitat de material abocat no serà superior a l’admissible per a compactar en una tongada.
Els desnivells se superaran de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a la bolcada de la màquina.
Per a no provocar trencaments en les possibles conduccions soterrades, s’extremaran les precaucions en les maniobres
de reomplert
En vores amb estructures de contenció, la compactació es realitzarà amb compactadores de manipulació manual.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents dins la
mateixa.
Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior a 5 m. (com a regla general) al voltant de les compactadores i
piconadores en funcionament.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes de camió per evitar la generació de pols.
Sempre que sigui possible, estaran diferenciats els accessos per a màquines i persones.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

•

Durant la col·locació de la fusteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaluació riscos
Codi

•

COL·LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA

•

Riscos

Probabilitat
Gravetat

Valoració del
Risc

Proteccions
col·lectives

EPI’s

Es procurarà en la mesura del possible que la fusteria vingui ajustada de taller, de manera que els ajustos a obra siguin
mínims.

•

Si s’utilitza la grua d’obra pels treballs d’hissat de la fusteria interior, s’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones
sota càrregues suspeses, tot i acotant les àrees de treball.
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapetes, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats
mitjançant eslingues de la grua torre o sobre els muntacàrregues, segons el cas.
Els paquets de tapetes es transportaran a l’espatlla per un mínim de dos operaris.
Els trams de tapetes de fusta transportats a l’espatlla per un sol home aniran inclinats cap enrera, procurant que la punta
que va per davant estigui a una alçada superior a la d’una persona.
Les peces de fusta a muntar es distribuiran per l’obra al costat de les obertures on s’han d’encaixar. Aquestes es
disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
La col·locació de les fulles de portes interiors, s’efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents per
desequilibri, bolcada, cops i caigudes.
Els llistons inferiors contra deformacions, s’instal·laran a una alçada de 60 cm, preferentment amb fusta blanca, per tal de
fer-los més visibles. Aquests es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés d’enduriment de la part de
rebut del bastiment de base, evitar el risc de caigudes.
En cas d’haver de fer ajustos a obra, es treuran les restes, els trossos i les eines utilitzades, de manera que el lloc de
treball quedi net d’obstacles.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes d’abocament o
mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.
Es treballarà sempre amb guants de seguretat durant la manipulació de la fusteria interior abans de fer-li el tractament
d’acabat per evitar les estelles.
Les operacions de polit mitjançant polidora elèctrica s’efectuaran sempre amb ventilació per corrent d’aire, per evitar els
treballs en atmosferes nocives.
En cas d’existir un magatzem de coles i vernissos, disposarà de ventilació directa i constant, un extintor de pols químic sec
al costat de la porta d’accés i a sobre d’aquest una senyal de “perill d’incendi” i una altra de “prohibit fumar”, per evitar
possibles incendis.

020 Caigudes de persones al mateix nivell.

BAIXA

BAIXA

MOLT LLEU

030 Caiguda d’objectes per desplom (mal
apilament).
060 Trepitjades sobre objectes.

MITJANA

BAIXA

LLEU

BAIXA

MITJANA

LLEU

080 Cops i contactes amb elements mòbils de
les màquines (serra de calar, polidora).

ALTA

BAIXA

MODERAT

Durant la col·locació dels vidres per la fusteria interior:

090 Cops i talls amb màquines o eines.

ALTA

BAIXA

MODERAT

•
•

100 Projecció de fragments o partícules.
k110 Atrapaments per o entre objectes (caiguda
d’objectes).
130 Sobreesforços (manipulació de plafons,
marcs, portes, etc.).
160 Contactes elèctrics (anul·lació proteccions
elèctriques).

BAIXA

MITJANA

LLEU

MITJANA

MITJANA

MODERAT

MITJANA

MITJANA

MODERAT

ALTA

BAIXA

MODERAT

•

•

Sempre que sigui possible, el vidre vindrà tallat a mida des del taller, i s’acabarà d’instal·lar en el seu lloc definitiu el és
aviat possible a l’arribada a l’obra.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical i amb l’ajut d’equips que facilitin el seu
transport (ventoses, cordes, etc.).
Els vidres s’emmagatzemaran, als llocs destinats amb aquest fi, sobre un jaç de taulons de fusta; el vidre es col·locarà
quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.

Avaluació riscos





FONAMENTS SUPERFICIALS: LLOSES

Tipus de fonamentació en la que el repartiment de les càrregues sobre el terreny procedents de l’estructura de l’edificació (a
través dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació) es realitza per mitjà d’una llosa contínua.

010

Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs propers a precipicis).

GREU

PROBABLE

ALT

020

Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada,
treballs sobre armadures, empenta de la
mànega de formigó).

LLEU

PROBABLE

MIG

040

Caiguda d’objectes o elements en
manipulació (eines manuals, encofrats,
armadures, etc.).
Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació d’encofrats i
armadures).
Trepitjades sobre objectes o elements
(restes d’encofrat o d’armadures).
Cops contra objectes o elements mòbils de
màquines (maquinària per moviment de
terres, equip de bombeig, serra circular).
Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.

Prèviament a l’execució dels fonaments per llosa:

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc,
guants i
davantal.
Ulleres.

080
090

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes, tanca, Calçat i casc.
tapes i
passarel·les.
Passarel·les.
Calçat i casc.

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (treballs amb serra).
Protecció auditiva (treballs amb serra).
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Davantal de protecció contra les agressions mecàniques.
Armilla retrorreflectant.
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat impermeable de seguretat.
Canelleres (treballs amb vibrador).

Riscos

060

Probabilitat

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

Codi

050

Gravetat

Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Passarel·les de seguretat pel pas per sobre de rases i sobre les armadures.
Tapes (de fusta) per a l’oclusió de forats horitzontals.

Calçat i guants.
Tanca i
apuntalaments.

Calçat i casc.

100

Projecció de fragments o partícules
(treballs amb serra circular).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

110

Atrapaments per o entre objectes o
elements (serra circular).
Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

PROBABLE

ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130

Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

161

Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162

Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament
(anul·lació proteccions elèctriques de les
màquines, cables deteriorats).

GREU

POSSIBLE

MIG

180

Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

220

Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

230

Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina, tanca i
topalls.

310

Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Protectors
auditius.

Exposició a vibracions.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Faixa i
canelleres.

120

330
340

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.
Faixa.

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.





Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
El personal encarregat de l’execució dels fonaments haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars
necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
Sempre que sigui possible, es disposarà d’un accés propi per el personal, independent de la rampa per a l’accés de la
maquinaria i vehicles.
S’haurà de senyalitzar la sortida dels camions de transport i camions formigonera a la via pública mitjançant senyalització
normalitzada de Perill indefinit, Perill sortida de camions i Stop.
•
A l’interior de l’obra, caldrà senyalitzar els accessos, recorreguts i limitació de velocitat per evitar interferències i accidents
per excés de velocitat.
•
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Durant l’execució dels fonaments per llosa:
•
•

Guants imp. i
botes imp.

•

Calçat, roba de
treball i guants.
Calçat i armilla.

•

Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.















Baranes de seguretat clavades al terreny, formades per passamans (situat a 90 cm del terra), barra intermitja (situada a
45 cm del terra) i entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’alçada).
Tanca metàl·lica.
A la maquinària utilitzada per a l’execució dels fonaments (retroexcavadora, camió formigonera, camió de transport, etc.),
botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres, en els casos en que sigui necessari.

•
•
•

S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (retalls de rodons, encofrats,
etc.) i d’eines. Es realitzarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla al voltant del banc o cavallets de
treball de muntatge de la ferralla.
Es supervisaran diàriament els apuntalaments o talussos i s’extremaran les mesures de seguretat en cas de pluges o
canvis climatològics sobtats que puguin alterar les condicions del terreny.
Per circular per sobre de la llosa en el procés d’armat, s’utilitzaran passarel·les que tindran, com a mínim, una amplada de
60 cm.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran baranes tubulars de peus drets clavats en el
terreny o algun altre tipus d’element de protecció.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues suspeses, tot i haver acotat les àrees de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h. En aquest darrer cas, es
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com vibradors, regles vibradors o
helicòpters, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent
presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

En els treballs d’encofrat i desencofrat del fonaments per llosa:
•
•
•
•
•

L’hissat dels taulers s’efectuarà per mitjà de caixes metàl·liques a l’interior de les quals es disposaran els taulers ordenats i
subjectats per mitjà de fleixos o cordes subjectades amb nusos de mariner, xarxes, o lones.
Els encofrats i armadures provisionals han de ser rígids per evitar deformacions degut al vibrat o compactació de la massa.
Han de tenir la resistència suficient per resistir les càrregues i sobrecàrregues, amés de poder resistir les accions de
qualsevol naturalesa que es puguin produir sobre ells.
El desencofrat es realitzarà sempre amb l’ajut d’ungles metàl·liques.
S’extrauran o clavaran, segons casos, els claus o puntes existents a la fusta utilitzada,
S’instal·laran cobertors de fusta o de plàstic sobre les esperes dels pilars o dels murs de contenció per evitar que els
treballadors es puguin lesionar.

Codi

Riscos

Gravetat

En els treballs de ferrallat de la llosa:
•
•
•
•
•

Probabilitat

Pel transport de les armadures s’utilitzaran eslingues ben enllaçades suspeses per ganxos proveïts de pestell de
seguretat.
La ferralla ja muntada es col·locarà en els llocs designats a tal efecte, separats de la zona de muntatge.
S’habilitarà a l’obra un espai per a l’aplec ordenat dels rodons de ferralla, proper al lloc de muntatge de les armadures.
Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa, evitant alçades de
piles superiors a 1,5 m.
La maniobra d’ubicació in situ de ferralla ja muntada, es guiarà per tres homes: dos guiaran mitjançant cordes en dos
direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions
d’aplomat.

En els treballs de formigonat i vibrat de la llosa:
•
•

•

•

•
•
•
•

Abans del formigonat és necessari revisar l’estat dels encofrats, dels talussos o dels apuntalaments per tal d’evitar que
cedeixin al pes i a la pressió del formigó.
Quan es formigonin els fonaments amb l’ajut de camió de transport de formigó, caldrà seguir les següents recomanacions:
En treballs de formigonat a perímetres de talls d’excavació o precipicis, es col·locaran topalls de limitació de
recorregut. Tanmateix, és aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’apropament a l’excavació de la llosa.
Els treballs de formigonat es realitzaran amb el número just de persones dins la zona de formigonat, col·locant el
canaló de vessament de forma que no colpegi als treballadors.
Quan es formigoni la llosa amb l’ajut de cubilot, caldrà seguir les següents recomanacions:
Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar al seu correcta posicionament per el buidat del formigó. En
prevenció de possibles cops i fins i tot caigudes pel moviment pendular del cubilot, es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament,
El buidat del cubilot es realitzarà únicament amb l’accionament de la palanca de que disposa per aquest menester,
amb les mans protegides amb guants impermeables.
No es colpejarà amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments.
Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa que correspon a la grua que el sosté.
Se senyalitzarà per mitjà d’una línia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell màxim de càrrega del
cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible.
Quan l’abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir les següents
recomanacions:
Els colzes dels conductes hauran d’ésser de radis amplis, i hauran d’estar ben ancorats en les entrades i sortides de
les corbes.
Abans d’iniciar les tasques de formigonat per mitjà de bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses de
formigó més fluid, per tal de mullar i lubricar el seu interior i així evitar “taps”.
La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos persones alhora, per evitar les caigudes per
moviment incontrolat de la mateixa.
Els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accidents.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la xarxa de recollida a la sortida de la
mànega al final del recorregut total del circuit. En cas d’aturada de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la
pressió a zero i a continuació es desmuntarà la canonada.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, amb doble aïllament, segons el Reglament de Baixa
Tensió.
Quan sigui possible, cosa força improbable en els treballs de formigonat de lloses, l’estesa i vibrat del formigó es realitzarà
des de l’exterior de la zona de formigonat. Si no fora possible, s’utilitzaran plataformes de recolzament d’amplada mínima
de 60 cm, estables i sòlides.
Es controlarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó, paralitzant-los en el moment en els que
es detectin alteracions.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

FORMACIÓ DE MUR VERD

Mur de contenció de terres atalusat que consisteix en la formació de cel·les de terra vegetal encofrades per mitjà de malla
metàl·lica, i de geomalles de poliester i de nylon que protegeixen de l’erosió, les quals permeten el creixent de vegetació.

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca o
Calçat i casc.
baranes
clavades al
terreny.
Tanca.
Calçat, casc i
botes imp.

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs propers a vores d’excavació dels
murs de contenció).

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(esllavissades de terres no coherents,
sobrecàrrega o tensions internes, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca.

Calçat.

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i pintat.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Mitjans d’ajut.

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc,
guants i
davantal.
Calçat i casc.

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Botzina, tanca,
topalls i
senyalització
Cabina.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina.

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

Calçat i guants.
Tanca.

Calçat i casc.

Faixa.
Calçat, roba de
treball i guants.
Calçat i armilla.
Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.







Tanques metàl·liques per evitar l’accés a persones alienes a l’obra.
A la maquinària utilitzada en el moviment de terres, botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés al marge de l’excavació.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
Senyalització de les obres que afecten la calçada o carrer per informar als vehicles amb la suficient antelació.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinària, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:












Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat de seguretat (per a llocs secs).
Calçat impermeable de goma o material plàstic (per a llocs molls).
Protecció auditiva.
Armilla retrorreflectant.
Canelleres.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.

Prèviament a l’execució del mur verd:
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisarà per a la reparació de possibles desperfectes.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
Cada equip de càrrega per a reomplerts serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres.
S’establiran zones de maniobra, espera i estacionament de màquines i vehicles.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant els treballs d’execució del mur verd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans d’iniciar el treball es verificaran els controls i nivells dels vehicles i màquines, i abans d’abandonar-los, el bloqueig
de seguretat.
S’han de prohibir els treballs a la proximitat de pals elèctrics la sensibilitat dels quals no restin garantides abans de l’inici de
les tasques.
Amb la fi de no provocar desnivells que puguin originar caigudes, el reomplert o estesa de terres progressarà per igual en
tots els punts de la zona de treball.
Es supervisaran de forma diària els talussos i s’extremaran les mesures de seguretat en cas de pluges o canvis
climatològics sobtats que puguin alterar les condicions del terreny.
A les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell (tall de l’excavació), es col·locaran baranes tubulars de peus drets
clavats en el terreny o bé es delimitarà per mitjà de tanques.
Els paquets de malla s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa, evitant alçades de
piles superiors a 1,5 m.
La maniobra d’ubicació in situ de la malla metàl·lica es guiarà per mitjà de tres homes: dos guiaran mitjançant cordes en
dos direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions
d’aplomat.
La quantitat de material abocat no serà superior a l’admissible per a compactar en una tongada.
Els desnivells se superaran de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a la bolcada de la màquina.
Per a no provocar trencaments en les possibles conduccions soterrades, s’extremaran les precaucions en les maniobres
de reomplert
En vores amb estructures de contenció, la compactació es realitzarà amb compactadores de manipulació manual.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents dins la
mateixa.
Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior a 5 m. (com a regla general) al voltant de les compactadores i
piconadores en funcionament.
Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes de camió per evitar la generació de pols.
Sempre que sigui possible, estaran diferenciats els accessos per a màquines i persones.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos
1.

FONAMENTS SUPERFICIALS:
SABATES CORREGUDES I AÏLLADES

Font Riscos

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

GREU

PROBABLE

ALT

020

Caiguda de persones al mateix nivell (terreny
lliscadís, materials/eines emmagatzemades
de forma inadequada, treballs sobre
armadures, empenta de la mànega de
formigó, etc).
Caiguda d’objectes o elements en
manipulació (eines manuals, encofrats,
armadures, etc).
Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació d’encofrats i
armadures, etc).
Trepitjades sobre objectes o elements (restes
d’encofrat o d’armadures, etc)
Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Projecció de fragments o partícules (treballs
amb serra circular).
Atrapaments per o entre objectes o elements
(serra circular).
Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Calçat, casc,
guants i
davantal.
Ulleres.

GREU

PROBABLE

ALT

MOLT
GREU

POSSIBLE

ALT

130

Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

161

Contactes elèctrics directes amb elements o
parts actives accessibles.

MOLT
GREU

POSSIBLE

ALT

162

Contactes elèctrics indirectes amb elements
en tensió per fallida d’aïllaments (anul·lació
proteccions elèctriques de les màquines,
cables deteriorats).
Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

220

Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

230

Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT
GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina, tanca i
topalls.

310

Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
Exposició a vibracions.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

040
050
060
070
080

Cops contra objectes o elements mòbils de
màquines (maquinària per moviment de
terres, equip de bombeig, serra circular).
Talls i cops per objectes o eines.

090
100
110
120

180

340

AVALUACIÓ DE RISCOS.

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).

Valoració del
Risc

Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs propers a precipicis, etc).

330

2.

Probabilitat

010

DEFINICIÓ.

Elements de formigó en massa i/o armat pel repartiment sobre el terreny de les càrregues procedents de la futura edificació, a
través de suports verticals.

Gravetat

3.








Baranes, tanca, Calçat i casc.
tapes i
passarel·les.
Calçat i casc.

Calçat i guants.
Tanca i
apuntalaments.

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.

Calçat i casc.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.
Faixa.

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Guants imp. i
botes imp.
Calçat, roba de
treball i guants.
Calçat i armilla.
Mascareta.
Protectors
auditius.
Faixa i
canelleres.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Baranes de seguretat clavades al terreny, formades per passamans (situat a 90 cm del terra), barra intermitja (situada a
45 cm del terra) i entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’alçada).
Tanca metàl·lica.
A la maquinària utilitzada per a l’execució dels fonaments (retroexcavadora, camió formigonera, camió de transport, etc.),
botzina automàtica de marxa enrera i cabina de seguretat.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres en els casos que sigui necessari.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Passarel·les de seguretat pel pas per sobre de rases i per passar sobre les armadures de les sabates.
Tapes (de fusta) per l’oclusió de forats horitzontals.

4.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:













Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (treballs amb serra).
Protecció auditiva (treballs amb serra).
Davantal de protecció contra les agressions mecàniques (per treballs en taller de ferralla).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat impermeable de seguretat.
Canelleres (treballs amb vibrador).
Armilla retrorreflectant.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
5.

•
•
•
•

•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Sempre que sigui possible s'instal·larà un accés independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes dels
fonaments.
S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida dels camions formigonera mitjançant senyalització
normalitzada de Perill indefinit, Perill sortida de camions i Stop.
A l’interior de l’obra, caldrà senyalitzar els accessos, recorreguts i limitació de velocitat per evitar interferències i accidents
per excés de velocitat.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

•
•

•

•

Durant l’execució dels fonaments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (retalls de rodons, de
encofrats, etc.) i d’eines. Es realitzarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla al voltant del banc o
cavallets de treball de muntatge de la ferralla.
Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran baranes de peus drets, convenientment
ancorades.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues suspeses, tot i haver acotat les àrees de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h., en aquest darrer cas es
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i vibradors, es
disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra,
segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
En cas que es produís qualsevol vessament d’oli a les zones d’estacionament s’haurà de neutralitzar amb sorra, o
mitjançant qualsevol altre sistema adequat.
Tots els vehicles a utilitzar tindran botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció del conductor en cas de
bolcada.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents a la mateixa.

La ferralla ja muntada es col·locarà en llocs per a tal efecte, separats de la zona de muntatge.
S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’aplec i classificat dels rodons de ferralla proper al lloc de muntatge de les
armadures.
Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa, evitant alçades de
piles superiors a 1,5 m.
La maniobra d’ubicació in situ de la ferralla ja muntada es guiarà per tres homes: dos guiaran mitjançant cordes en dos
direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions
d’aplomat.

En els treballs de formigonat i vibrat:

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

Prèviament a l’execució dels fonaments:
•

•
•

•
•

•
•

Abans del formigonat és necessari revisar l’estat dels encofrats, dels talussos o dels apuntalaments per tal d’evitar que
cedeixin al pes i a la pressió del formigó.
Quan es formigoni amb camió de transport de formigó, caldrà seguir les següents recomanacions:
- En treballs de formigonat a perímetres de talls d’excavació o precipicis, es col·locaran topalls de limitació de
recorregut. És aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’apropament a la rasa, sabata, etc.
Els treballs de formigonat es realitzaran amb el número just de persones dins la zona de formigonat, col·locant el canal
de vessament del formigó de forma que no colpegi els treballadors.
Quan es formigoni els fonaments amb l’ajut de cubilot, caldrà seguir les següents recomanacions:
Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar al correcta posicionament pel buidat del formigó. Per evitar
possibles cops i fins i tot caigudes pel moviment pendular del cubilot, es prohibeix guiar-lo o rebre’l directament.
El buidat del cubilot es realitzarà amb l’accionament de la palanca de que disposa per aquest menester, amb les mans
protegides amb guants impermeables.
Amb el cubilot no es colpejarà els encofrats ni els estrebats.
Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa que correspon a la grua que el sosté.
Se senyalitzarà per mitjà d’una línia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell màxim de càrrega del
cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible.
Quan l’abocament del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir les següents
recomanacions:
Els colzes dels conductes hauran d’ésser de radis amplis, i hauran d’estar ben ancorats a les entrades i sortides de les
corbes.
Abans d’iniciar les tasques de formigonat per mitjà de bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses de
formigó més fluid, per tal de mullar i lubricar el seu interior i així evitar “taps”.
La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos persones alhora, per evitar les caigudes per
moviments incontrolats de la mateixa.
Els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accidents.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la xarxa de recollida a la sortida de la
mànega, al final del recorregut total del circuit. En cas d’aturada de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la
pressió a zero i a continuació es desmuntarà la canonada.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió, i disposaran de
doble aïllament.
Sempre que sigui possible, l’estesa i vibrat del formigó es realitzarà des de l’exterior de la zona de formigonat. De no poder
ser així, s’utilitzaran plataformes de recolzament que han d’anar col·locades perpendicularment a l’eix de la rasa o sabata.
Aquestes plataformes seran d’amplada mínima de 60 cm., estables, sòlides i amb baranes reglamentàries si es treballa a
alçades superiors als 2 m.
Es controlarà el bon comportament dels encofrats i apuntalaments durant l’abocament del formigó, paralitzant-lo en el
moment en el que es detectin alteracions.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

En els treballs d’encofrat i desencofrat del fonaments:
•
•
•
•
•

L’hissat dels taulers s’efectuarà per mitjà de caixes metàl·liques a l’interior de les quals es disposaran els taulers ordenats i
subjectats per mitjà de fleixos o cordes subjectades amb nusos de mariner, xarxes o lones.
Els encofrats i armadures provisionals han de ser rígids, per evitar deformacions degut al vibrat o compactació de la
massa. Han de tenir, a més, la resistència suficient per resistir les càrregues i sobrecàrregues i accions de qualsevol
naturalesa que es puguin produir sobre ells.
El desencofrat es realitzarà sempre amb l’ajut d’ungles metàl·liques.
S’extrauran o doblegaran, segons el cas, els claus o puntes existents a la fusta utilitzada.
S’instal·laran cobertors de fusta o de plàstic sobre les esperes dels pilars o dels murs de contenció, per evitar que els
treballadors es puguin lesionar.

En els treballs de ferrallat:
•
Pel transport de les armadures s’utilitzaran eslingues ben enllaçades, suspeses per ganxos proveïts de pestell de
seguretat.

Avaluació riscos

LLOSES D’ESCALA DE FORMIGÓ ARMAT

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.

Codi Riscos

Probabilitat
Gravetat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes,
xarxes,
marquesines i
passarel·les.

Calçat, casc i
arnés.














010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, encofrats,
armadures, biguetes, etc.).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de biguetes,
planxes d’encofrats o armadures).

GREU

POSSIBLE

MIG

060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes d’encofrat o d’armadures).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

080 Cops amb objectes o elements mòbils de
màquines (equip de bombeig, serra
circular).

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

•

090 Tall i cops per objectes o eines (treballs
d’encofrat, confecció d’armadures).

LLEU

PROBABLE

MIG

•
•

100 Projecció de fragments o partícules
(utilització de la serra circular de tall
d’encofrats).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Calçat, casc,
guants i
davantal.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (serra circular, descàrrega i
muntatge d’armadures o biguetes).

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Guants, roba
de treball i
calçat.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Guants imp.,
botes imp. i
ulleres.
Mascareta.

340 Exposició a vibracions (en l’ús del
vibrador).

GREU

PROBABLE

ALT

Canelleres.

Tanca,
apuntalaments, lones i
xarxes.

Lona.

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.

Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (treballs amb serra).
Cinturó porta eines.
Arnés de seguretat.
Faixa dorsolumbar.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Davantal de protecció contra les agressions mecàniques (en cas de treballs en taller de ferralla).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera i plantilla reforçada).
Canelleres (treballs amb vibrador).

ALTRES MESURES PREVENTIVES________________________________________________________________________
•
•

•

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.

•

•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (retalls de rodons, encofrats,
etc.) i d’eines. Es realitzarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla al voltant del banc o cavallets de
treball de muntatge de ferralla.
L’accés al sostre es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, correctament ancorades, amb una pendent 1/3
(relació base - alçada) i que sobresurti 1 m per sobre de l’alçada a salvar fins que l’escala definitiva no estigui feta i disposi
d’un esglaonat definitiu o provisional.
S’evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les àrees de treball.
El transport d'armadures, encofrats, puntals, sotaponts i d'altres elements auxiliars per a la realització de la llosa es
realitzarà convenientment eslingat, mitjançant eslingues a ser possible de dos braços, ben enllaçades i provistes de
ganxos amb pestell de seguretat.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h; en aquest darrer cas es
retiraran els materials i eines que es puguin desprendre.
Per a la col·locació de mitjans de protecció col·lectiva tal com xarxes, baranes, etc., l’equip encarregat de muntar-les anirà
necessàriament dotat de mitjans de protecció individual (en aquest cas, hauran d’utilitzar arnés “tipus C”. Per a la seva
utilització s’hauran de proveir a obra d’ancoratges en llocs rígids, als quals es fixaran cables de seguretat que permetin
realitzar els treballs i desplaçar-se sense deixar anar l’esmentat arnés.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

En els treballs d’encofrat i desencofrat de la llosa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Si l’encofrat es fa per mitjà de taulons de fusta, aquests s’hissaran per mitjà de caixes metàl·liques en l’interior de les quals
es disposaran els taulers ordenats, o bé subjectats per mitjà de fleixos o cordes amb nusos de mariner.
La instal·lació dels encofrats es realitzarà des de la part ja consolidada de l’estructura, essent prohibit en tot moment situarse sobre el propi encofrat de la llosa.
No s’han de descarregar o amuntegar sobre els encofrats materials de cap tipus.
S’ha d’evitar que sobre l’encofrat es col·loquin màquines que transmetin vibracions a l’encofrat (compressors, generadors,
etc., bàsicament a les zones del replà d’escala).
Mai s’han de col·locar com a passadors dels puntals metàl·lics, ferros punxeguts que puguin donar lloc a esqueixaments.
Per l’encofrat, s’utilitzaran únicament puntals amb la llargada suficient per arribar fins a la cota desitjada, no utilitzant mai
puntals més curts units, tacs de fusta, peces ceràmiques, etc.
Els claus o puntes existents a la fusta utilitzada, s’extrauran (o doblegaran, segons casos) abans de la seva utilització.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ungles metàl·liques i des del costat que no es pot desprendre la fusta, és a dir,
des de la zona ja desencofrada.
Durant els treballs de desencofrat en els que existeixi risc de caiguda de taulers o d’altres elements, es prendran mesures
per evitar la caiguda dels mateixos i s’acotaran àrees que poguessin ser afectades per les mateixes, senyalitzant-les
suficientment.

PROTECCIONS COL·LECTIVES___________________________________________________________________________

•





En els treballs de ferrallat de la llosa:







Tanques metàl·liques.
Passarel·les de seguretat per circular per sobre del forat d’escala.
Baranes de seguretat en límits dels forjats, de forats horitzontals i escales ja fetes, formades per muntants, passamans,
barra intermèdia i entornpeu.
Xarxes de seguretat tibades en el forat d’escala o ascensor o en el perímetre del forjat (tipus forca o tipus mènsula).
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres (si l’escala està al costat de la façana).
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres quan sigui necessari o altres parts de l’estructura.
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)________________________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

•
•
•
•

La ferralla muntada es col·locarà en els llocs designats a tal efecte, separats de la zona de muntatge.
S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’aplec classificat dels rodons de ferralla proper al lloc de muntatge de les
armadures.
Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta capa a capa, evitant alçades de
piles superiors a 1,5 m.
La maniobra d’ubicació in situ de ferralla muntada, es guiarà per mitjà de tres homes: dos guiaran mitjançant cordes en dos
direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions
d’aplomat.

•

No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.

En els treballs de formigonat i vibrat de la llosa:
•
•
•

•

•
•

Abans del formigonat és necessari revisar l’estat dels encofrats. Aquests han d’estar ben apuntalats per evitar que cedeixin
a la pressió del formigonat.
L'abocada es realitzarà estenent el formigó amb suavitat sense descàrregues brusques.
Quan es formigoni la llosa d’escala amb l’ajut de cubilot, caldrà seguir les següents mesures:
Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la seva correcta posició de buidat. Es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament, en prevenció de cops o caigudes pel moviment pendular del cubilot.
La maniobra d’aproximació es realitzarà mitjançant senyals preestablertes fàcilment entenedores per tots els operaris
que treballin durant aquesta fase.
L’obertura del cubilot per l’abocament del formigó s’executarà únicament amb l’accionament de la palanca, amb les
mans protegides amb guants impermeables.
No es copejarà amb el cubilot els encofrats ni els apuntalaments.
Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa de la grua que el sosté.
Es senyalitzarà per mitjà d’una línia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell màxim de càrrega del
cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir les següents
recomanacions:
Abans d’iniciar les tasques de formigonat per mitjà de bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses de
formigó més fluid, per tal de lubricar el seu interior i així evitar “taps”.
La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos persones alhora, per evitar les caigudes per
moviment incontrolat de la mateixa.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, amb doble aïllament, segons el Reglament de Baixa
Tensió.
Es controlarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó, paralitzant-lo en el moment en els que
es detectin deficiències.

Avaluació riscos

ELEMENTS VERTICALS EN ESTRUCTURES: PARETS DE
CÀRREGA CERÀMIQUES

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

Gravetat

Probabilitat

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines
(manipulació de peces ceràmiques, etc).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules
(utilització de la serra circular o radial pel
tall de ceràmica, etc).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (serra circular, formigonera,
radial, etc).
130 Sobreesforços.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Calçat, casc i
guants de
seguretat..
Calçat, casc i
guants de
seguretat..
Ulleres de
seguretat..
Calçat, casc i
guants de
seguretat..
Faixa
dorsolumbar.
Aïllament,
confinament,
allunyament.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Guants imp. i
botes imp.

PROTECCIONS COL·LECTIVES___________________________________________________________________________







Tanca metàl·lica.
Baranes de seguretat als límits dels forjats, de forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra
intermitja i entornpeu.
Xarxes de seguretat pels perímetres de forjats (tipus forca o tipus mènsula).
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres.
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres, quan sigui necessari.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)________________________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè per treballs amb ciment).
Calçat impermeable de seguretat.
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (tall peces).
Arnés de seguretat.
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).










ALTRES MESURES PREVENTIVES________________________________________________________________________

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi Riscos

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Baranes i
xarxes.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(retalls de peces ceràmiques,
materials/eines emmagatzemades de forma
inadequada, etc).
030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (bastides, mal apilament de
materials, etc).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, peces
ceràmiques, etc.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de paletes de
peces ceràmiques, etc).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes de material ceràmic, etc).

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc de
seguretat..

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants
de seguretat..

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca,
apuntala-ments
i marquesina.

Calçat, casc i
arnés de
seguretat.
Calçat i casc de
seguretat..

Calçat i casc de
seguretat..
Calçat de
seguretat..

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Quan s’elevin estructures molt pròximes o confrontants amb edificis veïns i habitats, i donat que sempre existeix la
possibilitat de caiguda de material de l’obra o objectes diversos sobre zones de finestres, balcons, portes, patis interiors,
etc, dels esmentats edificis, s’hauran de disposar xarxes verticals que cobreixin de dalt a baix l’edifici en construcció, a
més de marquesines o passos coberts com elements de protecció de les personers i bens alienes a l’obra.
L’accés al forjat on s’ha d’executar la paret de càrrega es realitzarà mitjançant la rampa d’escala (amb esglaonat
provisional o definitiu) o bé per mitjà d’escales de mà homologades, correctament ancorades, amb una pendent 1/3
(relació base - alçada) i que sobresurti 1 m. per sobre de l’alçada a salvar.
Les paletes amb les peces ceràmiques s’hissaran fins a la planta sense trencar els cèrcols o embolcall de PVC amb els
que els subministri el fabricant, per evitar possibles caigudes del material. Es governaran per mitjà de cordes - guia, i mai
directament amb les mans.
L’hissat de maons i en general, material de tamany reduït es farà amb safates, galledes o dispositius similars dotats de
laterals fixes o abatibles. Aquestes safates seran preferiblement metàl·liques.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, tot i haver acotat les àrees de treball.
Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre llums. L’amuntegament de les paletes es realitzarà en zones
properes a les parets de càrrega o pilars, per tal d’evitar la sobrecàrrega de l’estructura en els llocs de menor resistència.
S’hauran de mantenir els talls d’obra permanentment nets i endreçats de restes de materials (retalls de peces ceràmiques)
i d’eines. Es prohibeix llançar restes de maons o runes directament des del forjat.
Per a la col·locació dels mitjans de protecció col·lectiva tal com xarxes, baranes, etc, l’equip encarregat de muntar-les anirà

•
•
•
•
•
•
•
•
•

necessàriament dotat de mitjans de protecció individual (en aquest cas, hauran d’utilitzar arnés de seguretat “tipus C”). Per
a la seva utilització s’haurà de proveir d’ancoratges en llocs o punts rígids, als quals es fixaran cables, cintes o cores de
seguretat que permetin realitzar els treballs i desplaçar-se sense haver de prescindir de la seva protecció.
Els forats horitzontals existents en el forjat (ascensors, pas d’instal·lacions, etc.) es protegiran per mitjà de malla
electrosoldada, amb taulons fixats al terra, amb xarxa o baranes de seguretat. No s’utilitzarà malla electrosoldada amb una
quadrícula que permeti passar un peu, paletes de fusta o plàstic, cinta d’abalisament, puntals o taulons de fusta.
La forma més segura d’execució de les parets de càrrega amb peces ceràmiques és per mitjà de plataformes de treball
(amb bastides o d’altres equips o medis auxiliars). Aquestes hauran de ser estables, sòlides i amb baranes reglamentàries
si es treballa a alçades superiors a 2 m.
En cas d’utilitzar bastides a l’exterior per a l’execució de les parets, queda prohibit saltar del forjat o ampit de finestra a la
bastida o a l’inrevés.
Es prohibirà expressament el treball des d’escales, sortints, etc no específicament dissenyats per ésser utilitzats com a
plataformes.
Les bastides o plataformes de treball s’hauran de disposar de forma que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de les
seves espatlles, per evitar treballs amb postures forçades.
En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a la seva
clausura (impediment físic de l’accés).
Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h. En aquest darrer cas es
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
Es recomana repartir uniformement el material sobre la plataforma de treball (bastida). S’evitarà sobrecarregar-les (màxim
de 3 filades de maons ceràmics).
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

ELEMENTS HORITZONTALS EN ESTRUCTURES: FORJATS
UNIDIRECCIONALS

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Aïllament,
confinament,
allunyament.
Posta a terra i
relés
diferencials.

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllaments.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment, etc).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants imp. i
botes imp.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Mascareta.

340 Exposició a vibracions (en l’ús del
vibrador).

GREU

PROBABLE

ALT

Canelleres.

PROTECCIONS COL·LECTIVES___________________________________________________________________________











Tanca metàl·lica.
Cabina de protecció a la maquinària utilitzada pels a l’execució de l’estructura.
Passarel·les de seguretat per circular per sobre del forjat.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres, quan sigui necessari.
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones, col·locades a les bastides tubulars.
Baranes de seguretat als límits dels forjats, dels forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra
intermèdia i entornpeu.
Protecció dels forats horitzontals per mitjà de taulons de fusta o per mitjà de malla electrosoldada.
Xarxes de seguretat pel perímetre dels forjats (tipus forca o tipus mènsula).
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres.
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)________________________________________________________________
Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, encofrats,
armadures, biguetes, etc).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de biguetes,
planxes d’encofrats o armadures, etc).

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes d’encofrat o d’armadures, etc).

LLEU

INEVITABLE

ALT

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

080 Cops amb objectes o elements mòbils de
màquines (equip de bombeig, serra
circular, etc).
090 Tall i cops per objectes o eines (treballs
d’encofrat, confecció d’armadures, etc).

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules
(utilització de la serra circular de tall
d’encofrats, etc).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (serra circular, descàrrega i
muntatge d’armadures o biguetes, etc).
130 Sobreesforços.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes,
xarxes, tapes,
passarel·les i
malla.

Calçat, casc i
arnés de
seguretat.
Calçat i casc de
seguretat.
Calçat i guants
de seguretat.

Tanca,
apuntalaments, lones,
xarxes i
marquesines.

Calçat, casc de
seguretat i cinturó
porta eines.
Calçat de
seguretat.

Cabina i lona.

Calçat, casc i
guants de
seguretat.
Calçat, casc i
guants de
seguretat.
Calçat, casc,
guants de
seguretat i
davantal.
Ulleres de
seguretat.
Calçat, casc i
guants de
seguretat.
Faixa
dorsolumbar.
Guants, calçat de
seguretat i roba
de treball.

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
 Calçat de seguretat.
 Ulleres antiprojeccions (treballs amb serra).
 Protecció auditiva (treballs amb serra).
 Cinturó porta-eines.
 Arnés de seguretat.
 Faixa dorsolumbar.
 Davantal de protecció contra les agressions mecàniques (en cas de treballs en taller de ferralla).
 Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
 Calçat impermeable seguretat.
 Canelleres (treballs amb vibrador).
ALTRES MESURES PREVENTIVES________________________________________________________________________
Durant l’execució del forjat:
•
Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
•
S’hauran de mantenir els talls d’obra permanentment nets i endreçats de restes de materials (retalls de rodons, encofrats,
revoltons, etc.) i d’eines. Es realitzarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla al voltant del banc o
cavallets de muntatge de ferralla.
•
Quan s’elevin estructures molt pròximes o confrontants amb edificis veïns i habitats, i donat que sempre existeix la
possibilitat de caiguda de material de l’obra o objectes diversos sobre zones de finestres, balcons, portes, patis interiors,
etc, dels esmentats edificis, s’hauran de disposar xarxes verticals que cobreixin de dalt a baix l’edifici en construcció, a
més de marquesines o passos coberts com elements de protecció de les personers i bens alienes a l’obra.
•
L’accés al sostre es realitzarà mitjançant la rampa d’escala (amb esglaonat provisional o definitiu) o bé per mitjà d’escales
de mà homologades, correctament ancorades, amb una pendent de 1/3 (relació base-alçada) i que sobresurti 1 m. per
sobre de l’alçada a salvar.
•
S’haurà d’evitar la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, tot i haver acotat les àrees de treball.
•
El transport d'armadures, encofrats, puntals, biguetes, sotaponts i altres elements auxiliars per a la realització de
l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, mitjançant bragues o eslingues a ser possible de dos braços, ben
enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestell de seguretat.
•
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h. En aquest darrer cas es
retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.
•
Els forats horitzontals existents en el forjat (ascensors, pas d’instal·lacions, etc) es protegiran per mitjà de malla

•

•
•

electrosoldada, amb taulons fixats al terra, amb xarxa o baranes de seguretat. No s’utilitzarà malla electrosoldada amb una
quadrícula massa gran, paletes de fusta o plàstic, cinta d’abalisament, puntals o taulons de fusta.
Per a la col·locació de mitjans de protecció col·lectiva tals com xarxes, baranes, etc, l’equip encarregat de muntar-les anirà
necessàriament dotat de mitjans de protecció individual (en aquest cas, hauran d’utilitzar arnés de seguretat “tipus C”). Per
a la seva utilització s’haura de proveir d’ancoratges en llocs o punts rígids als quals s’hi fixaran cables, cintes o cordes de
seguretat que permetin realitzar els treballs i desplaçar-se sense haver de prescindir de la seva protecció.
S’haurà de circular de manera exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta
finalitat. Es recomana caminar recolzant els peus en dos taulers alhora, és a dir, sobre les juntes.
En el cas de que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a la seva
clausura (impediment físic de l’accés).

En els treballs de formigonat i vibrat del forjat:
•
•
•
•

En els treballs d’encofrat i desencofrat d’elements del forjat unidireccional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si l’encofrat es fa per mitjà de taulons de fusta, aquests s’hissaran ordenats i subjectats per mitjà de fleixos o cordes
subjectades amb nusos de mariner.
La instal·lació dels encofrats es realitzarà des d’una bastida, essent prohibit en tot moment situar-se sobre el propi
encofrat.
No s’han de descarregar o amuntegar sobre els encofrats materials amb un pes que superi la sobrecàrrega prevista. Cal
determinar i senyalitzar la zona de descàrrega i apilament.
S’ha d’evitar que sobre l’encofrat del forjat es col·loquin màquines com pot ser el cas de compressors, generadors, etc, que
generin i transmetin vibracions a l’encofrat .
Mai s’han de col·locar com a passadors als puntals metàl·lics, ferros punxeguts que puguin donar lloc a esqueixaments.
La utilització d’apuntalaments amb dues capes de puntals metàl·lics curts units queda totalment prohibida.
Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si s’en fan, es realitzaran a l’interior de recipients metàl·lics
degudament aïllats dels encofrats.
Els recipients pels productes de desencofrat es classificaran ràpidament per a la seva utilització o eliminació. En el primer
cas, apilats per a la seva elevació a la planta superior i en el segon, per al seu abocament pels tubs de descàrrega o sobre
safates de descàrrega.
Els claus o puntes existents en la fusta utilitzada, s’extrauran o doblegaran, segons casos.
El desencofrat es realitzarà sempre amb ungles metàl·liques i des del costat de la zona ja desencofrada que és per on no
pot desprendre la fusta.
Durant els treballs de desencofrat en els que existeixi risc de caiguda de taulers o d’altres elements, es prendran mesures
per evitar la caiguda dels mateixos i s’acotaran àrees que poguessin ser afectades per les mateixes, senyalitzant-les
suficientment.

En els treballs de col·locació de biguetes i revoltons:
•

•

•

Les tasques de repartiment i col·locació de biguetes i revoltons es realitzarà des de bastides de cavallets situades sobre la
planta immediata inferior (amb baranes en tot el seu perímetre si l’alçada de la plataforma de treball respecta de
l’esmentada planta és superior a 2 m). Pel que fa les biguetes, es disposarà de dues bastides, una a cada extrem de les
biguetes a col·locar i situades perpendicularment a les referides biguetes, d’una longitud tal que permeti repartir-les i
col·locar-les perfectament sobre els encofrats de les jàsseres planes. La col·locació dels revoltons es realitzarà des d’una
bastida igual a l’anterior situada al llarg de les biguetes a fi de que l’operari pugui cobrir des d’aquesta de cavallets els
espais entre biguetes.
Al col·locar les biguetes s’aniran col·locant taulons que serveixin de recolzament per a la col·locació de la resta. És
important que a l’hora de col·locar els revoltons, aquests es col·loquin sempre de fora cap a dins, per tal de no treballar mai
d’esquenes al buit. De la mateixa manera, es col·locaran taulons per a la circulació o recolzament i evitar així trepitjar
sobre els revoltons, ja que poden trencar-se i provocar caigudes.
Tant aviat com estigui col·locada una zona de revoltons, es col·locarà l’armadura de repartiment per evitar caigudes al
nivell inferior per trencament d’un revoltó.

En els treballs de ferrallat del forjat unidireccional:
•
•
•
•
•
•
•

La ferralla ja muntada es col·locarà en els llocs designats a tal efecte, separats de la zona de muntatge.
S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’aplec classificat dels rodons de ferralla proper al lloc de muntatge de les
armadures.
Els focus, làmpades de treball o cables elèctrics no s’instal·laran o penjaran directament sobre les armadures elaborades
o que s’estiguin col·locant.
Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa, evitant alçades de
piles superiors a 1,5 m.
La maniobra d’ubicació in situ de ferralla muntada, es guiarà per mitjà de tres homes: dos guiaran mitjançant cordes en dos
direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions
d’aplomat.
No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.
S’instal·laran cobridors de fusta o plàstic sobre les esperes dels pilars que sobresurtin del forjat en el qual s’estigui
treballant.

•

•
•
•

Abans del formigonat és necessari revisar l’estat dels encofrats. Aquests han d’estar ben apuntalats per evitar que cedeixin
a la pressió i pes del formigó.
Abans d’iniciar el formigonat dels forjats es procedirà a la formació de zones de pas per mitjà de passarel·les de 60 cm
d’amplada mínima, composada per taulons, per evitar caminar directament per sobre de biguetes, revoltons i ferralla.
Es prohibeix descarregar molta quantitat de formigó en un sol punt. L'abocada es realitzarà estenent el formigó amb
suavitat sense descàrregues brusques.
Quan es formigoni el forjat amb l’ajut de cubilot, caldrà seguir les següents mesures:
Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la seva correcta posició de buidat. Es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament, en prevenció de possibles cops o caigudes pel moviment pendular del cubilot.
La maniobra d’aproximació es realitzarà mitjançant senyals gestuals precises, simples, amplies, de fàcil realització i
comprensió, clarament distingibles d’altres senyals, emprant gestos codificats. Es recomana seguir les pautes
establertes a l’Annex VI del RD 485/97 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.
L’obertura del cubilot per l’abocament del formigó s’executarà únicament amb l’accionament de la corre4sponent
palanca, amb les mans protegides mitjançant guants impermeables.
No es copejarà amb el cubilot els encofrats ni els estrebaments.
Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa per la grua que el sosté.
Se senyalitzarà per mitjà d’una línia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell màxim de càrrega del
cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir les següents
recomanacions:
Els colzes dels conductes de la bomba hauran d’ésser de radis amplis, i hauran d’estar ben ancorats a les entrades i
sortides de les corbes.
Abans d’iniciar les tasques de formigonat per mitjà de bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses de
formigó més fluid, per tal de mullar i lubricar el seu interior i així evitar “taps”.
La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos persones alhora, per evitar possibles cops i
caigudes pel moviment incontrolat de la mateixa.
Els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accidents.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la xarxa de recollida a la sortida de la
mànega al final del recorregut total, del circuit. En cas d’aturada de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la
pressió a zero i a continuació es desmuntarà la canonada.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, amb doble aïllament, segons el Reglament de Baixa
Tensió.
Es controlarà el bon comportament dels encofrats durant l’abocament del formigó, paralitzant-lo en el moment en el que es
detectin anomalies.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

COBERTA PLANA

Conjunt constructiu amb petites pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment impermeable i
flexible, amb juntes també impermeables, per facilitar el vessament de l’aigua.
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport.
Codi

Riscos

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

Gravetat

Probabilitat

GREU

POSSIBLE

MIG

PROBABLE

MIG

POSSIBLE

BAIX

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
LLEU
(ensopegades amb envanets,
materials/eines emmagatzemades de forma
inadequada).
040 Caiguda d’objectes o elements per
LLEU
manipulació (eines manuals)
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
GREU
(durant operacions d’elevació de materials).

Valoració del
Risc

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes,
Calçat, casc i
xarxes i tapes.
arnés.
Calçat i casc.

Calçat i guants.
Tanca, xarxes i
marquesines

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat.
Calçat, casc i
guants.

100 Projecció de fragments o partícules
(abocament del formigó cel·lular, tall de
peces ceràmiques).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (maniobres de recepció, etc.).

GREU

POSSIBLE

MIG

Ulleres.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

•

130 Sobreesforços (treballs de genolls, ajupit o
doblegat durant molta estona, manipulació
d’objectes pesats).
150 Contactes tèrmics (unió de teles
asfàltiques).

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

•

LLEU

PROBABLE

MIG

Guants, calçat,
davantal i roba
de treball.

•

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (treballs amb ciment).

GREU

PROBABLE

ALT

Guants imp. i
botes imp.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Mascareta.

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Roba de treball.

•

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.

•
•

PROTECCIONS COL·LECTIVES.







Baranes de seguretat en límits dels forjats, de forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra
intermèdia i entornpeu.
Xarxes tipus “forca”.
Protecció de forats horitzontals amb taulons de fusta clavats a terra o amb malla electrosoldada.
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.
Tanques metàl·liques.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres (si l’escala està al costat de la façana).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:













Casc de seguretat.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera i plantilla reforçada durant el formigonat).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Davantal de protecció contra les agressions mecàniques.
Faixa dorsolumbar.
Calçat de seguretat.
Cinturó porta eines.
Arnés de seguretat (si s’escau).
Ulleres antiprojeccions (treballs amb radial).
Equip filtrant de partícules (mascareta antipols pels treballs amb radial).

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•

•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i fleixos
procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior
evacuació.
Si ens els treballs sobre la coberta hi hagués la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà en la coberta
sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà necessari
demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs o el desviament de
la mateixa.
L’accés a la coberta es realitzarà, en cas que no existeixin escales definitives, mitjançant escales auxiliars de mà que
sobresortiran 1 m. com a mínim sobre la zona a accedir i per forats previstos a la coberta de 50x70 cm com a mínim.
Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les maniobres de transport de material solt a la coberta, aquest es realitzarà
mitjançant plataformes d’hissat (graves, rajoles, etc.) però no s’emplenaran de forma que pugui provocar abocaments. Si el
material ceràmic s’hissa paletitzat, aquest estarà correctament fleixat o protegit amb plàstic de PVC. Les plataformes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’hissat es governaran amb cordes guia, mai directament amb les mans.
Els apilaments de materials a la coberta (aïllaments, impermeabilitzacions, graves, rajoles, etc.) es faran de forma que les
càrregues quedin uniformement repartides, per tal d’evitar sobrecàrregues puntuals.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h); en aquest cas es retiraran els materials i les
eines que puguin desprendre’s.
En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit perimetral. Si
aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les corresponents baranes
de seguretat, amb passamà situat a 90 cm d’alçada com a mínim, barra intermitja a 45 cm i un entornpeus de 15 cm
d’alçada.
Si han estat utilitzades xarxes tipus “forca” durant la fase d’estructura, és possible deixar-les col·locades durant la fase
d’execució de la coberta plana.
També es pot considerar la construcció de plataformes volades que venen apuntalades des del forjat inferior en tot el
perímetre de la coberta. Aquestes estaran protegides per mitjà de baranes de seguretat.
Una altra possible protecció contra caigudes a diferent nivell és la utilització de bastides: suposant que la construcció de
l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida de façana, es procurarà augmentar en un mòdul el mateix,
amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa
bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada
complementant-se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm la cota del perímetre de la coberta, i l’accés
a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.
En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes de
seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la coberta, per a l’ancoratge del mosquetó de l’arnés de
seguretat.
En el cas que la coberta tingui forats de sortida de fums, lluernes, etc., aquests s’hauran de tapar de forma eficaç, amb la
major brevetat possible mitjançant taulons de fusta perfectament ancorats al forjat o bé amb malla electrosoldada. Si els
forats són de majors dimensions es col·locaran baranes de 90 cm d’alçada amb barra intermèdia i sòcol de 15 cm.
El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) se servirà a coberta amb el cubilot de la grua
torre o, si no n’hi ha, mitjançant bombeig.
S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 60 cm.
Les planxes de poliestirè es tallaran sobre banc, i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els petits ajusts.
Totes les plaques lleugeres superiors a 1,5 m hauran de ser transportades per dues persones, i el seu apilament
horitzontal es farà sobre soles a una alçada inferior a 1 m subjectant-les perquè no volin.
Els recipients que transportin líquids de segellament (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran en un 50%, de tal
manera que no es produeixin abocaments innecessaris.
Si s’impermeabilitza la coberta amb rotllos de tela asfàltica, aquests es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues,
calçats per evitar que rodin per l’efecte del vent, i aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulació.
Si s’utilitzen productes inflamables i bituminosos, s’habilitarà una zona d’emmagatzematge per aquests productes, on
també hi haurà un extintor de pols química seca.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. Es vetllarà a cada moment
per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de segellament i es procurarà que les bombones
estiguin sobre una superfície horitzontal, de peu i a l’ombra.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

COBERTA INCLINADA D’ELEMENTS LLEUGERS

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(trencament de les plaques de coberta,
manca de proteccions).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de plaques).

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules
(espurnes de soldadura, tall de les plaques,
perforació amb trepants).
110 Atrapaments per o entre objectes o elements
(maniobres de recepció, treballs amb trepant,
rebladora, etc.).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

Baranes,
xarxes i
passarel·les.

EPI’s
Calçat, casc i
arnés.
Calçat i guants.

Tanca, lones,
xarxes i
marquesines.

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Pantalla de
soldador i ulleres.
Calçat, casc i
guants.

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina, cabina
i tanca.

130 Sobreesforços (manipulació manual de
plaques, postures forçades –ajupits-).

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

150 Contactes tèrmics (treballs de soldadura).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Guants, calçat,
roba de treball i
davantal.

161 Contactes elèctrics directes amb elements o
parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb elements
en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

370 Exposició a radiacions no ionitzants (radiació
solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Botzina i tanca.

Calçat i casc.

•
•
•
•
•
Calçat i armilla.

•

Mascareta.

•
Cabina.

Pantalla de
soldador, guants i
maniguets, roba
de treball,
davantal i
polaines.

•

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________









Passarel·les de circulació d’amplada mínima de 60 cm.
Xarxes de seguretat horitzontals per protegir contra caigudes a diferent nivell.
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.
Baranes de seguretat en límits dels forjats i de forats horitzontals, formades per muntants, passamans, barra intermèdia i
entornpeu.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres (si l’escala està al costat de la façana).
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones, col·locades a les bastides tubulars.
Tanques metàl·liques.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària utilitzada.

•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:














Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions.
Arnés de seguretat.
Davantal de cuir per soldador.
Pantalla de soldador amb vidre inactínic.
Cinturó porta eines.
Faixa dorsolumbar.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Maniguets de cuir per soldador.
Polaines de cuir per soldador.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
Els camins d’accés i circulació estaran protegits, mantenint-se sempre nets i en perfecte ordre.
L’accés als plans inclinats de la coberta es realitzarà mitjançant escales auxiliars de mà que sobresortiran 1 m com a
mínim sobre la zona a accedir i per forats previstos a la coberta de 50x70 cm com a mínim. Aquestes es recolzaran
sempre a la cota més elevada del forat a passar, per mitigar en el que sigui possible la sensació de vertigen.
Les operacions seran dirigides per un sol operari suficientment qualificat, les maniobres han de tenir una perfecta
coordinació, per evitar xocs i cops. S’establirà un codi de senyals per evitar confusions.
Per dirigir les peces de gran tamany s’utilitzaran cordes guia subjectades als extrems dels plafons. Les operacions es
realitzaran amb moviments lents controlats i entre tres operaris: dos d’aquests guiaran les càrregues amb les cordes i el

•
•
•
•
•
•

tercer dirigirà les maniobres.
No se sobrecarregaran elements de l’estructura ja muntada amb piles de plaques. Es procuraran col·locar a prop dels
elements de suport i mai al centre de la llum de la biga o jàssera.
Les eslingues no hauran de formar angles aguts ni tampoc massa grans (com més gran és l’angle, menor és la resistència
de l’eslinga). No es col·locaran les eslingues sobre arestes vives.
Si s’utilitzen eslingues tèxtils, només s’acceptaran aquelles que comptin amb identificació del material i càrrega màxima.
Les eslingues formades per cables sempre es manipularan amb guants. Si s’utilitzen cadenes, aquestes han de quedar
rectes i estirades sense nusos.
Si s’eleven càrregues de gran superfície, cal extremar les precaucions, ja que el vent constant o les ràfegues poden arribar
a bolcar-les o colpejar als operaris. De la mateixa manera, en dies de pluja intensa, tempestes, neu o glaçades fortes se
suspendran els treballs, igual que amb forts vents.
En cas d’existir línies elèctriques aèries a les proximitats de la coberta, cal vigilar la distància de seguretat, per si és
necessari el trasllat de la línia, el tall de corrent, etc.
Un element indispensable en el treballs sobre cobertes d’elements lleugers és la utilització de passarel·les de circulació,
les quals reparteixen les càrregues sobre els elements resistents. Aquestes plataformes seran de 60 cm d’amplada com a
mínim i disposaran de rastrells cada 40 cm. Es col·locaran perpendicularment a la direcció de les biguetes o elements
estructurals per tal que aquests absorbeixin l’esforç.
Durant els treballs en cobertes prefabricades pot ser convenient la utilització de plataformes mòbils aèries. Si bé aquestes
són capaces d’absorbir els desnivells del terreny, es preferible que treballin sobre superfícies el més planes possibles. Els
treballadors que l’utilitzin han d’estar prèviament instruïts sobre el seu ús.
Si s’utilitzen les xarxes horitzontals com a sistema de protecció, caldrà seguir les següents instruccions:
El sistema serà dissenyat amb suficient antelació, de forma que els elements estructurals portin soldats tots els
dispositius necessaris per a la col·locació de les xarxes. En edificis de molta superfície haurà d’estudiar-se un sistema
a base de politges que permeti el desplaçament de les xarxes, per no haver de cobrir tota la superfície, sinó únicament
la zona de treball.
Cal considerar l’alçada de caiguda de la xarxa, ja que en cas d’ésser excessiva podria trencar-se la xarxa. També
caldrà tenir en compte la corba de caiguda teòrica, ja que les treballadors podrien caure fora de la xarxa.
A més de les xarxes interiors, també serà necessari col·locar un sistema de xarxes al perímetre.
Si s’utilitzen arnesos de seguretat, se seguiran les següents especificacions:
Si és necessari que el trànsit de personal de l’obra es realitzi per les bigues o corretges de l’estructura, caldrà instal·lar
un sistema de cables o cordes tibades per subjectar l’arnés de seguretat. Aquest no serà un cinturó de subjecció, sinó
un arnés de caiguda per tal que no lesioni al treballador en cas d’accident.
L’arnés de seguretat es fixarà als cables o cordes per mitjà de mosquetons d’alpinista o d’altres sistemes que permetin
realitzar amb comoditat l’ancoratge i desancoratge i que alhora no s’obrin accidentalment.
Cal revisar periòdicament la tensió de la corda o cable, ja que amb l’ús disminueix la tensió. El disseny del sistema ha
de tenir molt en compte la deformació del cable o la corda en cas de caiguda de l’operari, de forma que la suma de la
deformació i de la longitud de la corda de l’arnés de seguretat sigui menor que l’alçada de caiguda.
Si bé el sistema correctament dissenyat, ofereix plenes garanties de seguretat, només s’ha d’utilitzar en casos
extrems, essent convenient substituir-lo per algun sistema de protecció col·lectiva, ja que els treballadors són reticents
a l’ús de l’arnés de seguretat.
Les plaques es tallaran sobre banc, i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els petits ajusts.
Totes les plaques superiors a 1,5 m. hauran de ser transportades per dues persones, i el seu apilament horitzontal es farà
sobre soles a una alçada inferior a 1 m. subjectant-les perquè no volin.
Si s’utilitzen productes inflamables i bituminosos, s’habilitarà una zona d’emmagatzematge per aquests productes, on
també hi haurà un extintor de pols química seca.
Si s’utilitzen bombones, i l’aplec d’aquestes es realitza dintre d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. Es vetllarà a
cada moment per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors i es procurarà que les bombones estiguin
sobre una superfície horitzontal, de peu i a l’ombra.
Si cal fer unions amb rebladora o amb pistola clavadora, s’acotarà l’accés al voltant i per sota de la zona a treballar, per
evitar la projecció accidental de grapes, cargols, claus, etc.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos
Codi

REPARACIÓ DE COBERTES EXISTENTS

Riscos
Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Baranes,
xarxes, tapes,
passarel·les i
línia de vida.

EPI’s
Calçat, casc i
arnés.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(materials/eines emmagatzemades de
forma inadequada).
030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (bastides, mal apilament de
materials).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de materials).

Ordre i neteja.

Calçat i casc.
Calçat i casc.

Tanca, xarxa i
marquesines.
Marquesines,
xarxes i tanca.
Ordre i neteja.

Eines de tall
retràctils o
plegables i
protecció
d’escarpes.

Calçat i
guants.
Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
 Calçat de seguretat.
 Arnés de seguretat (si s’escau).
 Ulleres antiprojeccions (treballs amb radial).
 Equip filtrant de partícules (mascareta antipols per treballs amb radial).
 Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
 Cinturó porta eines.
 Faixa dorsolumbar.
ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•

100 Projecció de fragments o partícules (tall de
maons, encadellats i teules).

GREU

PROBABLE

ALT

Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (maniobres de recepció, etc.).

GREU

POSSIBLE

MIG

Proteccions
envoltants.

Calçat, casc i
guants.

130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

Mitjans d’ajut.

Faixa.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

Aïllament,
allunyament i
confinament.
Posta a terra i
relés
diferencials.

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (treballs amb ciment).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

•
•

•

Guants imp. i
botes imp.
Lona, malla,
extracció
localitzada i
ventilació.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

•

Mascareta.

•

Roba de
treball.

•
•

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________


















Baranes de seguretat en límits dels forjats, de forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra
intermèdia i entornpeu.
Tapes per la protecció dels forats horitzontals de l’estructura.
Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals, segons el cas.
Passarel·les de repartiment de càrregues per circular per sobre la coberta.
Línia de vida per ancorar els arnessos de seguretat.
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs d’enderroc és molt important per disminuir
considerablement els riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Tanques metàl·liques.
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones, col·locades a les bastides tubulars.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres (si l’escala està al costat de la façana).
Quan s’utilitzen eines de tall tals com ganivets, “cúters”, etc. és recomanable que aquests siguin retràctils o plegables per
garantir que quan aquests no s’utilitzen l’element de tall no és accessible.
Protecció de les escarpes mitjançant elements plàstics o de goma agafats a les mateixes amb un ala perimetral que
sobresurt per parar l’impacte de la maceta si aquesta es desvia.
Protecció envoltant de les corretges, engranatges, etc. de manera que no permetin l’accés directe a aquests elements.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
Aïllament elèctric dels elements transmissors de l’energia elèctrica (cables, connexions, endolls, etc.), allunyament dels
mateixos de les zones accessibles o de pas i confinament dels mateixos dins espais reservats i tancats que no permetin un
accés directe als mateixos.
La posta a terra i col·locació de relés diferencials són elements obligatoris per tot tipus d’instal·lació elèctrica.
Lona o malla per limitar la propagació de la pols generada.
La ventilació dels espais de treball és una ajuda molt important quan no es disposa d’extracció localitzada per tal de
mantenir l’atmosfera del lloc de treball neta d’elements en suspensió.

•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i fleixos
procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior
evacuació.
Si en els treballs sobre la coberta hi hagués la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà a la coberta
sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà necessari
demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs o el desviament de
la mateixa.
L’accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales auxiliars de mà que sobresortiran 1 m. com a mínim sobre la zona a
accedir i per forats previstos a la coberta de 50x70 cm. com a mínim. Aquestes escales es recolzaran sempre a la cota
més elevada del forat a passar, per mitigar en el que sigui possible la sensació de vertigen.
És aconsellable no realitzar apilaments de materials a la coberta ja que aquestes no estan dissenyades per suportar grans
càrregues. Quan sigui necessari, es repartirà la càrrega mitjançant taulons o elements d’efecte equivalent, evitant
sobrecàrregues puntuals.
Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les maniobres de transport de material solt a la coberta, aquest es realitzarà
mitjançant plataformes d’hissat. Si el material ceràmic s’hissa paletitzat, aquest estarà correctament fleixat o protegit amb
plàstic de PVC. Quan es descarreguin sobre la solera ja acabada, es farà sobre plataformes horitzontals muntades sobre
plints en falca que absorbeixin la pendent.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h); en aquest cas es retiraran els materials i les
eines que puguin desprendre’s.
La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta es resoldrà mitjançant passarel·les de 60 cm d’amplària i
amb rastrells cada 40 cm, donat que l’estat de la coberta existent a reparar pot ser precària.
En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes de
seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts del carener, per a l’ancoratge del mosquetó de l’arnés de
seguretat.
Tots els rotllos de mantes de fibra de vidre i plaques lleugeres de llargada superior a 1,5 m hauran de ser transportats per
dues persones, i el seu apilament horitzontal es farà subjectant-los perquè no rodolin.
Els recipients que transportin líquids de segellament (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de tal manera que no
es produeixin abocaments innecessaris.
Si s’impermeabilitza la coberta amb rotllos de tela asfàltica, aquests es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues,
calçats per evitar que rodin per l’efecte del vent, i aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulació.
Si s’utilitzen productes inflamables i bituminosos, s’habilitarà una zona d’emmagatzematge per aquests productes, on
també hi haurà un extintor de pols química seca.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. Es vetllarà a cada moment
per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de segellament i es procurarà que les bombones
estiguin sobre una superfície horitzontal, de peu i a l’ombra.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

MESURES PREVENTIVES ______________________________________________________________________________

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

Avaluació riscos

•
Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

PROBABLE

ALT

Baranes, xarxes

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(relliscades en zones humides,
ensopegades, enllumenat insuficient,
etc).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements
despresos.
070 Cops contra objectes o elements
immòbils.
090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Ordre i neteja,
il·luminació

Arnès, casc i calçat
de seguretat.
Casc i calçat de
seguretat.

LLEU

PROBABLE

MIG

Equips d’elevació

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

Entornpeu, lona,
xarxes, marquesines.
Espai de treball

Calçat i guants de
seguretat.
Casc i calçat de
seguretat.
Calçat, casc i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de partícules o fragments
(aigua, sorra, material desprès del
parament, productes químics, etc).
130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

Xarxes, lones.

Calçat, casc i guants
de seguretat.
Ulleres de seguretat.

GREU

PROBABLE

ALT

Equips d’elevació

Faixa dorsolumbar.

161 Contactes elèctrics directes amb
elements o parts actives accessibles.

MOLT
GREU

POSSIBLE

ALT

Aïllament, confinament,
allunyament

Calçat de seguretat

162 Contactes elèctrics indirectes amb
GREU
elements en tensió per fallida
d’aïllament.
180 Contacte amb substàncies càustiques o GREU
corrosives.

POSSIBLE

MIG

Posta a terra de les
masses metàl·liques i
relés diferencials

Calçat de seguretat

PROBABLE

ALT

POSSIBLE

ALT

Tanca, botzina.

310 Exposició a pols i contaminants químics LLEU
(inhalació).

POSSIBLE

BAIX

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

POSSIBLE

MIG

230 Atropellaments, cops i xocs amb o
contra vehicles.

MOLT
GREU

GREU




Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Arnès de seguretat.
Guants de seguretat contra les agressions mecàniques.
Guants contra les agressions químiques.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
Ulleres de seguretat antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Armilla retrorreflectant.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lona, xarxes, mullar.

Calçat, casc de
seguretat i armilla
retrorreflectant.
Mascareta.

Lona, xarxa

Roba de treball.

•
•
•
•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) _______________________________________________________________












•

•

Tanca metàl·lica.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres (si és el cas).
Plataformes de treball de 60 cm d’amplada.
Baranes de seguretat i entornpeu, com elements incorporats a les plataformes de treball de les bastides utilitzades per a la
realització dels diferents treballs (passamà a 90 cm de la plataforma de treball, barra intermèdia a 45 cm i entornpeu de 15
cm).
Xarxes o lones de protecció que cobreixin la bastida per evitar la caiguda d’objectes, projecció de fragments o esquitxades
que puguin afectar al mateix personal de l’obra o a terceres persones.
Amarres i cables fiadors pels arnesos de seguretat.

Relació no exhaustiva dels EPI’s a utilitzar:

•

Calçat de seguretat i
guants imperm.

PROTECCIONS COL·LECTIVES __________________________________________________________________________





•

•

•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastida i/o mitjans auxiliars emprats, comprovant el seu bon estat general i en
particular les seves proteccions i estabilitat.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra i en especial les bastides i plataformes de treball, netes i endreçades
de restes de materials, aigua i d’eines.
S’acotarà la part inferior on es realitzen els treballs, prohibint la simultaneïtat amb altre treballs realitzats a la mateixa
vertical.
En llocs propers al pas de persones es col·locaran lones o xarxes, en especial sobre les bastides tubulars.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements o
braços pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin
el seu descens involuntari i garanteixin la seva estabilitat.
Les bastides o plataformes de treball s’hauran de disposar de forma que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de les
espatlles i així evitar treballar amb postures forçades.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat i assegurat
els dispositius de frenada per evitar moviments indesitjables.
Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm amb superfície antilliscant i no tindran sortints. En cas de
tenir perforacions, la obertura màxima dels intersticis serà de 8 mm..
No es treballarà a l’exterior en cas de pluges intenses, nevades o vents superiors als 50 Km/h.
S’evitarà sobrecarregar les plataformes de treball de les bastides amb els materials i equips de treball utilitzats, ajustant-se
al que sobre pes màxim estableix el fabricant.
Es prohibeixen els treballs en balcons, terrasses i perímetres de forjats mitjançant la utilització de bastides de cavallets si
abans no s’ha instal·lat una xarxa tibada entre forjats o s’han disposat baranes de seguretat a una alçada de 90 cm per
sobre de la plataforma de treball. Si no existeixen aquestes proteccions s’haurà d’utilitzar arnès de seguretat, el que
suposa disposar de cables o altres dispositius fermats a elements de l’estructura per tal de poder-hi amarrar el fiador de
l’arnès de seguretat.
En cas d’utilitzar plataformes de treball d’estisores o sobre braç hidràulic, aquestes hauran de disposar de les
corresponents baranes perimetrals de 90 cm d’alçada amb element intermedi a 45 cm i entornpeu de 15 cm d’alçada.
Les plataformes de braç hidràulic han de disposar d’un sistema d’estabilització que garanteixi la seva estabilitat. A més de
les corresponents proteccions perimetrals, la plataforma incorporarà els comandaments per dirigir el moviment del braç
hidràulic i la plataforma, però no els moviments de desplaçament de la base.
Les plataformes d’estisores han de quedar perfectament frenades abans de la seva utilització i no es podran desplaçar
horitzontalment amb la plataforma aixecada, seguint sempre les indicacions del fabricant.
En els dos tipus de plataformes indicats, no es treballarà a l’exterior en cas de pluges intenses o forts vents.
No es carregaran les plataformes per sobre del límit indicat pel fabricant corresponent.
Aquestes plataformes no es podran utilitzar en zones de pendent superior a la indicada com a màxima pel fabricant.
Quan a la façana hi ha línies elèctriques, es demanarà a la companyia que es deixin sense tensió o es desviïn quan
aquestes siguin de més de 1000 volts. En la resta de casos es protegiran o apantallaran per evitar contactes involuntaris.
Es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i no es permetrà la
connexió d’eines i màquines elèctriques a quadres d’alimentació sense la corresponent utilització d’endolls tipus masclefemella.
Per a l’elevació del material s’utilitzaran corrioles muntades sobre forques tubulars subjectes a la bastida. La corda
d’elevació estarà en bon estat i el ganxo emprat tindrà pestell de seguretat.
No es permet passar directament de la bastida a l’edifici a través de balcons, terrasses o altres obertures si no es disposa
d’una passarel·la que ho faciliti que, si és el cas, disposarà de les corresponents proteccions pel risc de caiguda d’alçada.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Aquesta fitxa caldrà que vagi acompanyada de les fitxes corresponents als treballs que es realitzin, de les fitxes dels mitjans
auxiliars emprats (bastides, plataformes de treball, etc.) i de les de la maquinària i eines a utilitzar.
Avaluació riscos

ADREÇATS, ARREBOSSATS I ESTUCATS EXTERIORS

Codi Riscos
Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

PROBABLE

ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(relliscades amb morter, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada,
enllumenat insuficient).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Plataformes.

EPI’s
Calçat, casc i
arnés.
Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants.

•

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

•

GREU

PROBABLE

ALT

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants
impermeables

•

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Mascareta.

•

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Roba de treball.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, etc.).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.
100 Projecció de fragments o partícules
(esquitxades de morter, sorra en
revestiments monocapa, treballs amb el
remolinador).
130 Sobreesforços.

Lona.

•
Faixa.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.

•

•

•
•
•

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




Lones o xarxes espesses per protegir contra caiguda d’objectes o partícules des de les bastides.
Plataformes de treball de les bastides.
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:










Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (esquitxades de morter, de sorra en estucats monocapa o restes de morter al passar el
remolinador).
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Arnés de seguretat.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastida i mitjans auxiliars, comprovant les seves proteccions i estabilitat.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra (en especial les bastides) nets i endreçats de restes de materials
(morter fresc, etc.) i d’eines. També es mantindran nets de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar relliscades.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les activitats
anteriors. En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc
de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar l’arnés convenientment ancorat.
Es col·locaran cables ancorats a punts forts a la zona de la coberta, ens els quals poder fixar l’arnés de seguretat, per
realitzar els arrebossats de xemeneies i d’altres elements.
Si per l’entrada de materials a la planta cal utilitzar la grua, es procurarà instal·lar plataformes de descàrrega volades. Si
això no és possible, es farà directament del forjat, desmuntant únicament les baranes de tancament perimetral en el tram
necessari per introduir la càrrega de material. Les paletes es col·locaran sempre més endins del cantell del forjat, per a
que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.
Les paletes amb els sacs de material s’hissaran fins a la planta sense trencar els cèrcols o embolcall de PVC amb els
quals els subministri el fabricant, per evitar riscos per caiguda del material. Es governarà per mitjà de cordes - guia, i mai
directament amb les mans. Tampoc es balancejaran les càrregues suspeses de la grua.
L’hissat de material de tamany reduït es farà amb safates, galledes o dispositius similars dotats de laterals fixes o
abatibles. Aquestes safates seran preferiblement metàl·liques.
Els cèrcols s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, ensopegar, es
produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.
S’haurà d’evitar la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, tot i acotant les àrees de treball.

•
•
•
•
•

Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, amuntegant-los en
zones properes a les parets de càrrega o pilars, per tal d’evitar la sobrecàrrega de l’estructura en els llocs de menor
resistència i es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu
lliscament involuntari.
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets
fornits de bastidors mòbils travats.
Es prohibeix la utilització de bastides de cavallets en balcons, terrasses i perímetres de forjats si abans no s’ha procedit a
instal·lar una xarxa tibada entre forjats o bé, mitjançant la instal·lació de baranes que facin una alçada de 90 cm. per sobre
de la plataforma de treball. Si no existeixen aquestes proteccions, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb
els què amarrar el fiador de l’arnés de seguretat.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat en fred senyalitzant el risc de caiguda d’objectes, especialment si pot
caure pedra en les operacions de projecció d’aquestes sobre el morter.
Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm i conformaran una superfície completament quallada de
taulons, sense forats ni sortints que puguin originar caigudes.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de
trànsit per evitar moviments indesitjables.
No s’utilitzarà l’escala de mà per pujar a llocs d’alçada sense subjecció prèvia de l’arnés de seguretat a punts fixes
disposats per aquesta funció.
Es prohibeix la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical.
El transport de mires sobre carretons s’efectuarà lligant fermament el paquet de mires al carretó, per evitar els accidents
per desplom de les mires.
Quan les mires, regles, taulons, etc. es carreguin a l’espatlla, es farà de tal forma que al caminar l’extrem que va per
davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta, per evitar cops a d’altres operaris (o ensopegades amb
obstacles).
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Les bastides o plataformes de treball s’hauran de disposar de forma que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de les
espatlles, per evitar treballs en postures forçades.
En la manipulació del portapaletes manual es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en
especial es vetllarà per no posar el peu sota de la paleta.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

PAVIMENT ASFÀLTIC

Conjunt de treballs relatius a la pavimentació de superfícies, normalment exteriors, destinades a la circulació de vehicles. El
procés comprèn els treballs de reg bituminós previ de la superfície, l’extensió de les diferents capes d’asfalt i el seu compactat
fins a deixar-lo acabat.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(presència de materials i eines mal
ordenades).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat.

080 Cops contra objectes o elements mòbils de
màquines (estenedora d’asfalt,
compactadora, rodet vibrant).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

150 Contactes tèrmics (cremades amb
productes bituminosos o maquinària).
180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (asfalt de l’aglomerat).
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
340 Exposició a vibracions (vibracions de la
maquinària, en especial dels rodets i
compactadora).

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Calçat, guants i
roba de treball.
Guants imp. i
botes imp.
Calçat i armilla.

LLEU

INEVITABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Botzina i tanca.

Calçat i casc.

Mascareta.
Cabina.

Protectors
auditius.
Faixa.

350 Exposició a temperatures extremes.

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina.

Roba de treball.

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària.
Tanques metàl·liques o de formigó per limitar la zona de treball i separar-la de la zona de trànsit normal de la carretera o
carrer.

Avaluació riscos

Paviments de carrers, places, voreres, etc. realitzats amb llambordes o peces de pedra natural i preses amb formigó o morter.
Codi

Faixa antivibracions.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (per la manipulació de càrregues).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Ulleres antiprojeccions.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
Armilla retrorreflectant.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
Es controlarà especialment que no entri cap persona aliena a la pavimentació a la zona de treball.
S’evitarà la presència, a la zona de treball, de vehicles aliens a les tasques de pavimentació asfàltica.
S’atendrà que no hi hagi ningú treballant a les immediacions del camió durant l’obertura i tancament de la comporta, en
previsió de cops.
En previsió de bolcades de maquinària o vehicles, no es deixaran esglaons laterals.
Durant les operacions d’omplert de la tremuja, el personal quedarà situat a la cuneta o voreres dels carrers en construcció,
per davant de la màquina, en prevenció de riscos d’atrapaments i atropellaments.
La maniobra d’aproximació i estesa de productes asfàltics estarà dirigida per un especialista, en prevenció de riscos per
imperícia.
Les vores laterals de l’estenedora estaran senyalitzats amb bandes pintades en colors negre i groc alternativament, per
evitar atrapaments.
No es permetrà la presència a l’estenedora d’asfalt en marxa, de cap altra persona que no sigui el conductor, per evitar
accidents per caiguda.
No es sobrepassarà la càrrega especificada per cada vehicle.
Per l’estesa de l’aglomerat, s’utilitzaran única i exclusivament les plataformes que l’esmentada màquina té, i es mantindran
en perfecte estat les baranes i proteccions que impedeixin el contacte amb el cargol sense fi de repartiment de l’aglomerat.
Es mantindrà la senyalització viària establerta mentre durin els treballs.
Es vigilarà permanentment l’existència d’extintors d’incendi adequats a les màquines, així com l’estat d’aquests, de forma
que el seu funcionament en cas de necessitat estigui garantit.
Sobre la màquina, a prop de les zones de pas i en aquells amb risc específic s’adheriran els senyals: “perill, substàncies
calentes” i “no tocar, alta temperatura”.
Totes les arquetes, pous de registre, etc. existents han de mantenir-se amb la seva tapa col·locada i, en el seu defecte,
amb tapes provisionals, baranes o delimitades les zones de risc amb cinta d’abalisament.
Els treballadors que caminin per la pavimentació de l’obra aniran en compte amb el tràfic rodat i el moviment de les
màquines.
Per tal d’evitar la projecció de fragments, es procurarà no deixar graveta solta, recollint les restes soltes després del
compactat.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

•
•
•
•

Riscos
Gravetat

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).












PAVIMENTS DE LLAMBORDES O PEDRA PER CARRERS O
ZONES DE VIANANTS

Tanca i ordre i
neteja.

EPI’s

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(material emmagatzemat de forma
inadequada).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(peces de paviment).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (manipulació de peces de
grans dimensions, treballs de genolls
durant molta estona).
180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

Mitjans d’ajut.

GREU

PROBABLE

ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Guants imp. i
botes
impermeables
Tanca, botzina i Calçat i armilla.
senyalització.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat i guants.
Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.
Calçat i guants.

Tendals i
cabina.

Faixa i
genolleres.

Roba de treball
i casc o barret
d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.








Tanques metàl·liques per limitar les zones de pas dels vianants i personal de l’obra.
L’ordre i neteja són bàsics per eliminar gran part dels riscos d’una activitat i molt aconsellables.
Els mitjans d’ajut faciliten el treball i disminueixen l’esforç a realitzar.
La botzina de marxa enrera de les màquines és molt recomanable per avisar de la seva presència als treballadors i
vianants.
La senyalització de les zones d’obres i dels riscos de cada zona és imprescindible per avisar als treballadors i vianants
dels mateixos.
La utilització de tendals per a protegir la zona de treball de la radiació solar és un sistema poc utilitzat que evita l’ús
d’equips de protecció individual per a la mateixa funció.
La cabina de la maquinària evita les radiacions solars al conductor de la mateixa.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè pels treballs amb ciment).
Calçat de seguretat.
Calçat impermeable de seguretat.
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Genolleres.
Armilla retrorreflectant.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.












ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Es senyalitzarà un pas alternatiu pels vianants en cas de necessitat.
Abans de començar els treballs, es col·locaran les tanques de protecció dels treballadors de manera que separin l’obra de

•
•
•
•
•
•
•

la zona de pas de vehicles i vianants.
Es regarà i escombrarà la zona on s’hagi de col·locar el paviment per treure la pols que pugui haver-hi.
Es mantindrà la zona de l’obra neta de restes de materials (fragments de peces de paviment) i d’eines i ordenada. També
es mantindrà neta de fangs o d'altres substàncies pastoses que puguin provocar relliscades.
Els palets de peces de paviment es repartiran de manera que no dificultin la circulació normal de vehicles i vianants, així
com el desenvolupament normal dels treballs a realitzar. Aquests es senyalitzaran adequadament per tal d’evitar l’accés de
persones alienes als mateixos.
Els palets de material s’emmagatzemaran el més a prop possible del seu emplaçament definitiu dins l’obra per evitar
sobreesforços.
Els fleixos dels palets s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell.
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

-

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•

PAVIMENTS AMB PECES CERÀMIQUES O SIMILARS

Codi Riscos

Probabilitat
Gravetat

Valoració
del Risc

•
MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

EPI’s
Calçat i casc.

•

MIG

Calçat i casc.

•

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

•

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules
(esquitxades de morter, partícules de peces
de paviment).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (manipulació de caixes de
paviment, treballs de genolls durant molta
estona).
161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i guants.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Faixa i
genolleres.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment o ciment
cola).
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants
impermeables

LLEU

INEVITABLE

ALT

Mascareta.

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(muntatge de l’esglaonat).

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(relliscades amb morter, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada,
enllumenat insuficient).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(fragments peces ceràmiques).
090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

LLEU

Baranes i
tapes.

•
•

•
•

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.

Ulleres antiprojeccions (partícules de rajola).
Equip filtrant de partícules (mascareta antipols pel tall de rajoles amb radial).
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Genolleres.

•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (fragments de peces de
paviment) i d’eines. També s’han de mantenir nets de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar relliscades.
Les runes s‘apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes o plataformes i es prohibeix llençar-les
directament pels forats de la façana o dels patis.
El mètode més segur per l’entrada de les caixes de rajoles i de morters a la planta és per mitjà de muntacàrregues de
plataforma. Si aquest sistema no és possible i cal utilitzar la grua, es procurarà instal·lar plataformes de descàrrega
volades. Si això tampoc és possible, es farà directament pel forjat, desmuntant únicament les baranes de tancament
perimetral en el tram necessari per introduir la càrrega de peces ceràmiques. Les paletes es col·locaran sempre més
endins del cantell del forjat, perquè les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.
Les paletes amb les caixes de paviments s’hissaran fins a la planta sense trencar els fleixos o embolcall de PVC amb els
quals els subministri el fabricant, per evitar riscos per caiguda del material. Es governarà per mitjà de cordes - guia, i mai
directament amb les mans. Tampoc es balancejaran les càrregues suspeses de la grua. Les peces soltes s’hissaran en
safates, galledes o dispositius similars dotats de laterals fixes o abatibles. Aquestes safates seran preferiblement
metàl·liques.
Les caixes amb peces de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin d’emprar,
amuntegant-les en zones properes a les parets de càrrega o pilars, per tal d’evitar la sobrecàrrega de l’estructura en els
llocs de menor resistència, i es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les activitats
anteriors. En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc
de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar l’arnés convenientment ancorat.
S’instal·laran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l’estructura, en els quals fixar l’arnés de seguretat per
realitzar treballs de col·locació de l’esglaonat definitiu de les escales i del paviment a balcons, tribunes, terrasses, etc. en
els quals no hi hagi baranes definitives.
Quan estigui en fase de pavimentació una zona de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant
itineraris alternatius mitjançant senyalització de “prohibit el pas”, un de “circulació obligatòria” i un de “superfície irregular”,
per prevenir caigudes al mateix nivell.
El tall de les peces ceràmiques es realitzarà per via humida, per tal d’evitar la formació i inhalació de pols produïda en el
tall. Quan no es disposi de talla - rajoles d’aigua, els treballs de tall es realitzaran en zones perfectament ventilades,
situant-se l’operari a sobrevent de la màquina. Si cap d’aquestes dues opcions no és possible, els operaris utilitzaran
proteccions respiratòries amb filtre de retenció mecànica.
En els treballs amb serra circular sobre taula o radial, es tindrà molt en compte la projecció de partícules, per la qual cosa
s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i si això no és possible, s’apantallarà la zona.
En la mesura del possible, els treballadors utilitzaran mitjans mecànics per a la manipulació de les caixes de paviment,
donat que aquestes tenen un pes elevat. S’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

PAVIMENTS AMB PECES PREFABRICADES PER VORERES

Paviment a base de peces prefabricades, generalment de formigó, de mides variables, per a la realització de voreres.
Codi

Riscos

Probabilitat
Gravetat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

EPI’s

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(relliscades amb morter, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements
(fragments de peces de paviment).
090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè pels treballs amb ciment).
Calçat de seguretat.

GREU
100 Projecció de fragments o partícules
(esquitxades de morter, partícules de peces
de paviment).
110 Atrapaments per o entre objectes o
GREU
elements.

PROBABLE

ALT

Ulleres.

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.




Baranes de seguretat en límits de forjats, forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra
intermitja i entornpeu.
Protecció de forats horitzontals per mitjà de taulons de fusta.

130 Sobreesforços (manipulació de caixes de
paviment, treballs de genolls durant molta
estona).
180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment o ciment
cola).
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa i
genolleres.

Avaluació riscos

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Guants imp. i
botes
impermeables
Calçat i armilla.

Revestiment de sòls naturals a l’exterior i/o interior de l’edifici amb capa resistent de formigó, en massa o amb un lleuger armat
amb malla electrosoldada, la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. Inclou un emmacat de grava
sobre la base de terreny compactada, col·locació d’una làmina impermeable, malla electrosoldada i formigó.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Mascareta.

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Roba de treball.

Tanca.

Codi

PROTECCIONS COL·LECTIVES.


Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

SOLERES I PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada,
treballs sobre la malla electrosoldada,
empenta de la mànega de formigó).

LLEU

PROBABLE

MIG

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, malla
electrosoldada, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes d’armadures).
090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Calçat i casc.

100 Projecció de fragments o partícules
(esquitxades de morter).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (piconadora de granota,
formigonera, etc.).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

Faixa.

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, guants i
roba de treball.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

Durant l’execució del paviment:

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

•
•
•

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
340 Exposició a vibracions (vibracions en
especial de la piconadora i vibrador).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT












Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè pels treballs amb ciment).
Calçat de seguretat.
Calçat impermeable de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (partícules de rajola).
Equip filtrant de partícules (mascareta antipols pel tall de rajoles amb radial).
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Genolleres.
Armilla retrorreflectant.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
Es senyalitzarà un pas alternatiu pels vianants en cas de necessitat.
Abans de començar els treballs, es col·locaran les tanques de protecció dels treballadors de manera que separin l’obra de
la zona de pas de vehicles.
Es regarà i escombrarà la zona on s’hagi de col·locar el paviment per treure la pols que pugui haver-hi.
Es mantindrà la zona de l’obra neta de restes de materials (fragments de peces de paviment) i d’eines i ordenada. També
es mantindrà neta de fangs o d'altres substàncies pastoses que puguin provocar relliscades.
Es repartiran els palets de peces de paviment, i els materials granulats, de manera que no dificultin la circulació normal de
vehicles i vianants. Aquests es senyalitzaran adequadament per tal d’evitar l’accés de persones alienes als mateixos.
Els fleixos dels palets s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell.
El tall de les peces de formigó prefabricat es realitzarà per via humida, per tal d’evitar la formació i inhalació de pols
produïda en el tall. Quan no es disposi de talla - rajoles d’aigua, els treballs de tall es realitzaran en zones perfectament
ventilades, situant-se l’operari a sobrevent de la màquina. Si cap d’aquestes dues opcions no és possible, els operaris
utilitzaran proteccions respiratòries amb filtre de retenció mecànica.
En els treballs amb serra circular sobre taula o radial, es tindrà molt en compte la projecció de partícules, per la qual cosa
s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal i vianants sigui mínim, i si això no és possible, s’apantallarà la zona.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació.
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del portapaletes manual es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en
especial es vetllarà per no posar el peu sota de la paleta.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Guants imp. i
botes imp.
Botzina i tanca.

Calçat i armilla.
Faixa i
canelleres.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



Botzina automàtica de marxa enrera de la maquinària.
Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Faixa antivibracions.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (manipulació de càrregues).
Armilla retrorreflectant.
Ulleres antiprojeccions.
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera i plantilla reforçada).
Canelleres (treballs amb piconadora de granota).











ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (retalls de malla

•
•
•
•
•
•
•

electrosoldada, etc.) i d’eines.
En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran baranes tubulars amb barra superior a 90 cm,
barra intermitja i entornpeus de 15 cm d’alçada.
S’evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les àrees de treball.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h; en aquest darrer cas es
retiraran els materials i eines que es puguin desprendre.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric (vibradors) es disposarà a
l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva corresponent presa de terra.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents a la mateixa.
Diàriament es revisarà l’estat dels aparells d’elevació i cada 3 mesos es farà una revisió total dels mateixos.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

Codi Riscos

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

En els treballs d’estesa i piconat de la grava:
•
•
•
•
•

Els desnivells (rampes de garatges) se superaran de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a la bolcada.
S’extremaran les precaucions en les maniobres de piconat, per a no provocar trencaments en les possibles conduccions
soterrades.
En vores amb estructures de contenció, la compactació es realitzarà amb compactadores de manipulació manual.
Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior a 5 m (com a regla general) al voltant de les compactadores i
piconadores en funcionament.
S’acotarà la zona d’acció de cada màquina en el seu tall. Sempre que un vehicle o màquina parat iniciï un moviment
imprevist, ho anunciarà amb un senyal acústic. Quan sigui marxa enrera i el conductor no disposi de visibilitat, estarà
auxiliat per un altre operari a l’exterior del vehicle. S’extremaran aquestes mesures quan el vehicle o màquina canviï el tall
o es creuin itineraris.

En els treballs de col·locació de la malla electrosoldada:
•
•

Les armadures es penjaran pel seu transport mitjançant eslingues ben enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat.
La ferralla muntada es col·locarà en els llocs designats a tal efecte, separats de la zona de muntatge.

En els treballs de formigonat i vibrat de la solera o paviment de formigó:
•
•
•
•
•

•

•
•

En treballs de formigonat en llocs propers a desnivells, es col·locaran topalls de limitació de recorregut. Tanmateix, és
aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’apropament al desnivell.
Els treballs de formigonat es realitzaran amb el número just de persones, col·locant el canaló de forma que no colpegi als
treballadors.
Es prohibirà el pas per les zones on s’estigui realitzant l’abocat i vibrat del formigó.
Quan es formigoni amb l’ajut de canaleta, aquesta es deixarà fixa per evitar moviments incontrolats. En camió formigonera
no podrà canviar de posició mentre s’estigui formigonant.
Quan es formigoni el paviment amb l’ajut de cubilot, caldrà seguir les següents mesures:
Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la seva correcta posició de buidat. Es prohibeix guiar-lo o rebre’l
directament, en prevenció de cops o caigudes pel moviment pendular del cubilot.
L’obertura del cubilot per l’abocament del formigó s’executarà únicament amb l’accionament de la palanca, amb les
mans protegides amb guants impermeables.
Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa de la grua que el sosté.
Se senyalitzarà per mitjà d’una línia horitzontal amb pintura groga o sistema similar el nivell màxim de càrrega del
cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible.
Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir les següents
recomanacions:
Els colzes dels conductes de la bomba hauran d’ésser de radis amplis, i hauran d’estar ben ancorats a les entrades i
sortides de les corbes.
Abans d’iniciar les tasques de formigonat per mitjà de bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses de
formigó més fluid, per tal de lubricar el seu interior i així evitar “taps”.
La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos persones alhora, per evitar les caigudes per
moviment incontrolat de la mateixa.
Els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accident.
Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar la xarxa de recollida a la sortida de la
mànega després del recorregut total, del circuit. En cas d’aturada de la bola, es paralitzarà la màquina. Es reduirà la
pressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics (generalment regles vibradors), aquests seran de la Classe III, amb doble aïllament,
segons el Reglament de Baixa Tensió.
L’estesa i vibrat del formigó es realitzarà des de l’exterior de la zona de formigonat, i si no fos possible, s’utilitzaran
plataformes de recolzament d’amplada mínima de 60 cm, estables i sòlides.

AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Gravetat

GREU

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives
Baranes, xarxes,
tanca,
plataformes i
tapes.

EPI’s
Calçat, casc i
arnés.

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
LLEU
(eines emmagatzemades de forma
inadequada).
040 Caiguda d’objectes o elements per
LLEU
manipulació (eines manuals)
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
GREU
(durant operacions d’elevació de materials).

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

POSSIBLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules
(projecció de poliuretà).
110 Atrapaments per o entre objectes
(maniobres de recepció).
130 Sobreesforços (treballs de genolls, ajupit o
doblegat durant molta estona, manipulació
d’objectes pesats).
150 Contactes tèrmics (unió de teles
asfàltiques).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (manipulació de materials que
provoquen al·lèrgies o dermatitis –fibra de
vidre, etc.).
310 Exposicions a pols i contaminants químics.

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

Mascareta.

350 Exposició a temperatures extremes.

LLEU

PROBABLE

MIG

Roba de treball.

370 Exposicions a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Roba de treball.

Tanca,
apuntalaments,
lones, xarxes i
marquesines.
Lona.

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.
Calçat, casc i
guants.
Faixa i
genolleres.
Guants, calçat,
roba de treball i
davantal.
Guants
impermeables

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________










Apuntalaments o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres en els casos que siguin necessaris durant
impermeabilització de murs de contenció.
Baranes de seguretat en límits dels forjats, cobertes, de forats horitzontals, claraboies i escales, formades per muntants,
passamans, barra intermèdia i entornpeu.
Plataformes de treball volades al perímetre del forjat de la coberta.
Xarxes tipus “forca”.
Protecció de forats horitzontals amb taulons de fusta clavats a terra o amb malla electrosoldada.
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres.
Tanques metàl·liques.
Lones o xarxes espesses per protegir contra caiguda d’objectes o partícules.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat de seguretat.
Arnés de seguretat (si s’escau).
Ulleres antiprojeccions (treballs de projecció de poliuretà).
Faixa dorsolumbar.
Genolleres.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Davantal de cuir per soldador (durant els treballs amb el bufador).












ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
A cada moment l’obra es mantindrà neta i ordenada; amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i fleixos
procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva posterior
evacuació.
Es desfaran els paquets a mesura que es vagin utilitzant, apilant els embolcalls i eliminant-los regularment
Les planxes de poliestirè es tallaran sobre banc, i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els petits ajusts.
Totes les plaques lleugeres superiors a 1,5 m hauran de ser transportades per dues persones, i el seu apilament
horitzontal es farà sobre soles a una alçada inferior a 1 m subjectant-les perquè no volin.
La projecció de determinats aïllaments provoquen al·lèrgies, per aquest motiu, el personal encarregat de la seva
col·locació es obra portarà els elements de protecció i el vestuari adequat per evitar possibles contactes amb material.
La projecció de l’aïllament es realitzarà per via humida. S’evitarà la inhalació directa de la pols en suspensió mitjançant la
utilització de mascaretes de protecció adequades.
Es tindran extintors de fàcil accés durant la fase de soldat de teles. Es desplaçaran a mesura que avancin els treballs.
Els recipients que transportin líquids de segellament (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran en un 50%, de manera
que no es produeixin abocaments innecessaris.
Si s’utilitzen productes inflamables i bituminosos, s’habilitarà una zona d’emmagatzematge habilitada per aquests
productes, on també hi haurà un extintor de pols química seca.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. Es vetllarà a cada moment
per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de segellament i es procurarà que les bombones
estiguin sobre una superfície horitzontal, de peu i a l’ombra.
Mantenir les bombones de propà allunyades de cables elèctrics i dels rulls de tela asfàltica.
Al final de la jornada i en els descansos, comprovar que s’han apagat tots els bufadors.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

•
•
•

•
•
•

Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h); en aquest cas es retiraran els materials i les
eines que es puguin desprendre.
Si es tracta de cobertes planes, en primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el
projecte, l’ampit perimetral. Si aquesta coberta no tingués ampit o aquest fos massa baix, s’hauran d’instal·lar en tot el
perímetre del forjat de la coberta les corresponents baranes de seguretat, amb passamà situat a 90 cm d’alçada com a
mínim, barra intermitja a 45 cm i un entornpeu de 15 cm d’alçada.
Si han estat utilitzades xarxes tipus “forca” durant la fase d’estructura, és possible deixar-les col·locades durant la fase
d’execució de la coberta.
També es pot considerar la construcció de plataformes volades que venen apuntalades des del forjat inferior en tot el
perímetre de la coberta. Aquestes estaran protegides per mitjà de baranes de seguretat.
Una altra possible protecció contra caigudes a diferent nivell és la utilització de bastides: suposant que la construcció de
l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida de façana, es procurarà augmentar en un mòdul el mateix,
amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa
bastida. En la coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada
complementant-se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta.
L’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.
En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes de
seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la coberta, per a l’ancoratge del mosquetó de l’arnés de
seguretat.
En el cas que la coberta tingui forats de sortida de fums, lluernaris, etc., aquests s’hauran de tapar de forma eficaç,
mitjançant taulons de fusta perfectament ancorats al forjat o bé amb malla electrosoldada. Si els forats són de majors
dimensions es col·locaran baranes de 90 cm d’alçada amb barra intermèdia i sòcol de 15 cm o sistema similar.
Si s’impermeabilitza la coberta amb rotllos de tela asfàltica, aquests es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues,
calçats per evitar que rodin per l’efecte del vent, i aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulació.

Avaluació riscos

A murs de contenció:
•

•

Es revisarà que el sistema de contenció de les terres del tall d’excavació utilitzat per l’execució del mur de contenció estigui
en condicions. Els sistemes més utilitzats són:
Quan es disposa d’espai suficient, deixar el talús natural del terreny.
Contenció de terres per mitjà d’apuntalaments.
Contenció per mitjà de malla metàl·lica (en terrenys amb còdols) o amb malla electrosoldada i gunitat.
S’utilitzaran escales de mà per pujar i baixar del mur de contenció.

COL·LOCACIÓ DE BÀCULS I COLUMNES

Treball de col·locació de bàculs i columnes a la via pública, així com aplics i làmpades de braç. Inclou els treballs fins a deixar
les lluminàries totalment instal·lades.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Tanca.

Calçat i casc.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i cabina.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.
161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU
MOLT GREU

POSSIBLE
POSSIBLE

MIG
ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

MOLT GREU

POSSIBLE

GREU

INEVITABLE

A tancaments:
•
•
•

•
•

La forma més segura de col·locar aïllaments (o impermeabilitzacions) als tancaments és per mitjà de plataformes de treball
(amb bastides o d’altres equips). Aquestes seran estables, sòlides i amb baranes reglamentàries si es treballa a partir de 2
m d’alçada.
Es prohibirà expressament el treball des d’escales, sortints, etc. no específicament dissenyats per ésser utilitzats com a
plataformes.
Els treballs de col·locació dels aïllaments es poden executar des de l’interior, sobre bastides de cavallets i des de l’exterior
(quan es fa amb poliuretà projectat), per mitjà de bastides tubulars o penjades. En el cas que es treballi des de l’exterior, la
pròpia bastida (tubular o penjada) exercirà de protecció, si compta amb tots els elements i està instal·lada de forma
adequada per treballar de forma segura. Es tindran en compte les mesures preventives de les bastides en el corresponent
apartat.
Si s’accedeix a la zona de treball a través de les escales de l’edifici a construir, la millor solució és que aquestes comptin
amb l’esglaonat definitiu, provisional de fàbrica o esglaonat portàtil.
Els forats horitzontals existents en el forjat (ascensors, pas d’instal·lacions, etc.) es protegiran per mitjà de malla
electrosoldada, amb taulons fixats al terra, amb xarxa o baranes de seguretat. No s’utilitzarà malla electrosoldada amb una
quadrícula massa gran, amb paletes de fusta, amb un plàstic, amb cinta d’abalisament o puntals i taulons de fusta.

A cobertes:
•
•
•

•

Si ens els treballs sobre la coberta hi hagués la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà a la coberta
sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà necessari
demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.
L’accés a la coberta es realitzarà, en cas que no existeixin escales definitives, mitjançant escales auxiliars de mà que
sobresortiran 1 m com a mínim sobre la zona a accedir i per forats previstos a la coberta de 50x70 cm com a mínim.
Per evitar el risc de caiguda d’objectes durant les maniobres de transport de material solt a la coberta, aquest es realitzarà
mitjançant plataformes d’hissat que no s’emplenaran del tot, per evitar que es puguin provocar basaments. Si el material
s’hissarà paletitzat, aquest estarà correctament fleixat o protegit amb plàstic de PVC. Les plataformes d’hissat es
governaran amb cordes guia i mai directament amb les mans.
Els apilaments de materials a la coberta (aïllaments, impermeabilitzacions) es faran de forma que les càrregues quedin
uniformement repartides, per tal d’evitar sobrecàrregues puntuals.

Faixa.

ALT

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Botzina i tanca.

Calçat i armilla.

MOLT ALT

Cabina.

Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES



Botzina, cabina
i tanca.

Calçat, casc i
guants.
Guants, calçat i
casc.
Calçat, guants i
casc.
Calçat i casc.

Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària.
Tanca metàl·lica.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s) ___________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Faixa dorsolumbar.

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Cinturó porta eines.
Faixa dorsolumbar.
Armilla retrorreflectant.













ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Quan es treballi en zones obertes a la circulació de vehicles o vianants, aquestes es protegiran amb tanques metàl·liques
que limitin l’accés a la zona on es desenvolupen els treballs, així com la seva zona d’influència sempre que sigui possible.
La tanca s’il·luminarà, sempre que obstaculitzi el pas de persones o vehicles i la il·luminació existent no sigui suficient,
cada 10 m de longitud i a les cantonades, amb llums vermelles.
En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinària d’elevació i els cables de 5
metres.
Per a la col·locació d’aplics o llums de braç, s’aconsella l’ús de plataformes de treball, ja que no es pot utilitzar l’escala de
ma per aquestes feines.
Les plataformes de treball hauran de disposar de baranes perimetrals de 90 cm d’alçada amb entornpeu de 15 cm i barra
intermitja, sempre que es situïn a més de 2m d’alçada.
No es treballarà per sobre de l’alçada de les espatlles per evitar sobreesforços.
En la col·locació d’aplics o llums de braç, hi haurà sempre un mínim de dos treballadors.
Per a la col·locació de bàculs i columnes s’utilitzarà una grua de desplaçament vertical que haurà d’estar perfectament
estabilitzada abans d’iniciar els treballs d’elevació de la càrrega.
Els bàculs i columnes s’elevaran de forma vertical i a ser possible amb la base a prop de la seva posició definitiva per
disminuir els desplaçaments horitzontals.
No es permetrà mai el treball amb escales de ma recolzades sobre les columnes per a col·locar les làmpades o per
realitzar qualsevol altre treball sobre les columnes.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
S’haurà de senyalitzar i tancar la zona afectada per la realització de la xarxa d’aigua abans de l’inici dels treballs.
No es connectarà la nova instal·lació a la xarxa existent fins que no s’hagi realitzat la prova de pressió del nou tram.
Abans de la connexió del subministra, caldrà avisar a tots els operaris de l’obra que estiguin treballant amb aquesta
conducció o en zones properes a la mateixa i que es puguin veure afectats en cas de desfer-se alguna unió.
Caldrà conèixer la situació de possibles línies elèctriques soterrades i senyalitzar-les degudament. Cal recordar que les
instal·lacions d’aigua han de passar per sota de les línies elèctriques per disminuir el risc de contactes elèctrics indirectes.
Els treballs que es realitzen a ple sol hauran de considerar-se amb parades i rotacions de personal per evitar cops de sol.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar sobreesforços per postures
incorrectes o forçades.
Per manipular trams llargs o rotlles de mànega, caldrà la col·laboració mínima de dues persones, i no els manipularà mai
un sol operari estirant dels mateixos.
Quan es realitzi la rasa, no es permetrà la presència de treballadors treballant al voltant de la màquina en un radi de 5m o
treballant dins la rasa al mateix temps que la màquina excavadora.
En la col·locació dels tubs dins la rasa, caldrà observar les distàncies mínimes de separació amb altres conduccions i la
profunditat de la instal·lació definitiva.
Els talls de tubs es realitzaran sobre un banc de treball sempre que sigui possible, i només es treballarà en el seu lloc
definitiu per a realitzar petits ajustos. Sempre que sigui possible es requerirà de dos operaris per a realitzar el tall dels tubs.
No es deixaran trossos de tub o accessoris en zones de pas de manera que puguin provocar caigudes a diferent nivell
(dins la rasa) o al mateix nivell.
En cas de fuites d’aigua, caldrà tallar el subministra i evitar l’aproximació de màquines a la zona afectada per l’aigua, ja
que el terreny pot haver perdut part de la seva resistència i són molt probables les esllavissades. Igualment, caldrà
comprovar la resistència del terreny abans d’acostar-s’hi el personal de l’obra.
Caldrà prendre les mateixes precaucions en cas de pluges intenses.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA

Codi Riscos

Avaluació riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb tubs, terres, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Tanca.

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(tubs, accessoris, etc.).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I/O PARALLAMPS

Codi Riscos
010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs sobre bastides, escales de mà,
coberta o en llocs sense protegir).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb eines/ materials, manca
d’il·luminació).
030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (mala ubicació dels
materials).
070 Cops contra objectes o elements immòbils
(manipulació de tubs, filferros, cables).
130 Sobreesforços (transport i elevació).
370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes,
xarxes i
plataformes.

Calçat, casc i
arnés.

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Faixa.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Roba de treball.

Faixa.
Tanca.

Calçat i armilla.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

Roba de treball.




PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

Tanques metàl·liques.




Plataformes de pas (circulació i treballs sobre la coberta).
Baranes de seguretat formades per passamans ( situat 90 cm del terra), barra intermitja (situada 45 cm del terra) i
entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’amplada).
Xarxes de seguretat per perímetres de forjats (tipus forca o tipus mènsula).
Cables fiadors pels arnesos de seguretat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s) ___________________________________________________

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
 Calçat de seguretat.
 Arnés de seguretat.
 Faixa dorsolumbar.

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament
(anul·lació de proteccions elèctriques,
proves de funcionament).
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El muntatge d’antenes, les dimensions de les quals no permetin una fàcil manipulació d’aquestes, es farà amb un nombre
adequat de muntadors.
No s’iniciaran els treballs fins haver acondicionat un “camí segur” per a transitar sobre cobertes inclinades i evitar el risc de
caiguda al buit.
A ser possible, es realitzarà la instal·lació de l’antena sense retirar les proteccions col·lectives (baranes, xarxes, etc.)
utilitzades per la construcció de la coberta o bé fins que no s’hagin finalitzat els treballs d’execució dels tancaments
perimetrals, en cobertes planes.
Si la coberta és plana, els riscos es limiten als treballs sobre bastides situades a prop del perímetre.
Les antenes i parallamps s’instal·laran, sempre que sigui possible, amb l’ajut d’una plataforma horitzontal, recolzada sobre
falques en pendent d’encaix a la coberta, envoltada de barana sòlida de 90 cm. d’alçada.
Si el material de la coberta és feble, s’instal·laran taulons de repartiment (passarel·les) per circular per sobre d’elles.
Es disposaran de punts fixes i sòlids on poder ancorar l’arnés de seguretat, que ha de ser d’utilització obligatòria en cas de
treballs sobre la coberta sense proteccions col·lectives.
Si existeixen línies elèctriques a les proximitats del treball d’instal·lació, es deixaran fora de servei durant els treballs. Si
això no és possible, es protegirà la zona d’influència amb pantalles de seguretat.
Es tindrà cura dels treballs a les cobertes en circumstàncies meteorològiques adverses, i si les condicions són extremes
(pluja, neu, gel o vent fort), es suspendran els treballs.
La instal·lació dels cables baixants es realitzarà al mateix temps que s’executi el revestiment de les façanes, per aprofitar
els mitjans de seguretat i auxiliars previstos.
Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. Es prohibeix la composició d’elements en alçada si
no és estrictament imprescindible, per no potenciar els riscos ja existents.
La zona de treball es mantindrà neta d’obstacles i objectes per eliminar el risc de caiguda des d’alçada.
Es prohibeix abocar runes i deixalles directament per la façana o els patis.
Les runes es recolliran i apilaran pel seu abocament posterior pels conductes.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(utilització de mitjans auxiliars insegurs).

GREU

POSSIBLE

MIG

Plataformes.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

Calçat i casc.

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i guants.

130 Sobreesforços (manipulació de càrregues
excessives, postures forçades durant molta
estona).

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

Tanques metàl·liques.

Plataformes de treball amb baranes de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s) ___________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Faixa dorsolumbar.
Ulleres antiprojeccions.
ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
S’ha de mantenir l’ordre i neteja de l’accés a les zones d’instal·lació.
Es treballarà sempre sense connexió a la xarxa elèctrica fins a completar la instal·lació en el moment de fer les
comprovacions finals.
En el cas d’instal·lacions de mànegues d’aigua es treballarà sense pressió a la xarxa fins al moment de realitzar la
comprovació final.
Quan s’utilitzin escales de ma, aquestes seran d’estisores amb peus antilliscants i cadenetes o altres elements limitadors
d’obertura.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

Codi Riscos

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
I DE TELECOMUNICACIONS
Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell (en
treballs sobre bastides o en zones sense
protecció).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(materials/eines emmagatzemades de
forma inadequada, enllumenat insuficient).

GREU

POSSIBLE

MIG

Plataformes i
baranes.

Calçat, casc i
arnés.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, materials,
etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i
guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules (en
treballs amb trepant o pistola fixa-claus).

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Posta a terra i
relés
diferencials.

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

Posta a terra i
relés
diferencials.

Guants
aïllants,
calçat aïllant,
casc aïllant i
catifa aïllant

d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a punts no accessibles a les persones, distància
mínima de 4 metres, i per punts accessibles a les persones, distància mínima de seguretat de 5 metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes per al codi
de circulació, i per la nit amb balises lluminoses de senyalització.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________



Baranes de seguretat formades per passamans (situat 90 cm. del terra), barra intermitja (situada 45 cm. del terra) i
entornpeu (situat a terra i de 15 cm. d’amplada).
Plataformes de treball.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Arnés de seguretat.
 Casc de seguretat.
 Casc aïllant elèctric.
 Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
 Guants contra les agressions d’origen elèctric.
 Calçat de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
 Calçat enfront de l’electricitat.
 Ulleres antiprojeccions.
 Catifa aïllant de l’electricitat.

•

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió.
•
•
-

•
•

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
Instal·lació de la xarxa elèctrica a l’interior i de telecomunicacions.

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
Als diferents llocs de treball que puguin esdevenir-se sempre hi haurà un mínim de dos operaris sempre que hi hagi risc de
caigudes des d’alçada i en treballs en tensió.
En tot moment es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconades, cornises, etc.).
Serà imprescindible mantenir la bona qualitat dels aïllaments tant dels cables i utillatges elèctrics com dels equips de
treball, eines manuals... així com una correcta disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. Es
realitzarà una inspecció al iniciar la jornada de treball. En cas de trobar deficiències o possibles anomalies es substituirà
sense dubtar-ho l’element malmès. Els interruptors diferencials es revisaran periòdicament mitjançant el mecanisme que
incorporen per aquest fi.
Les eines a emprar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II) o alimentades amb tensió
inferior a 50 volts.
Mitjançant rètols de senyalització es prohibirà la connexió de cables elèctrics als quadres o subquadres de
subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les clavilles mascle-femella normalitzades i amb la certificació CE.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates de goma antilliscant i amb algun tipus de sistema
que limitin l’obertura.
Es prohibeix la utilització de bastides de cavallets i escales de mà , en llocs amb risc de caiguda des de alçada durant els
treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de seguretat adequades.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, balconeres,
etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat, o col·locant una barana de protecció que tingui una alçada
mínima de 90 cm per sobre de la plataforma de treball.
Les connexions elèctriques es realitzaran sense tensió.
Les proves que es realitzin amb tensió es faran després de comprovar el bon estat de la instal·lació elèctrica per personal
competent i respectant sempre la normativa vigent. Aquestes proves s’avisaran a tot el personal abans de l’inici per evitar
qualsevol possible accident.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que
vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a la
connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Abans de fer entrar en càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de mecanismes,
proteccions i empalmes dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. També es
comprovarà l’existència de la farmaciola i extintors de pols química secs.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

•

•

-

Es donarà compliment a totes les especificacions esmentades als apartats anteriors que siguin d’aplicació en aquest
apartat i a les que tot seguit es citen.
Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de seguretat als
treballs en línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la impossibilitat de
tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat
de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa i es realitzarà per part de personal
especialitzat.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la sala de la
banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin
vestits amb les peces de protecció personal.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de maçoneria i
treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes, que es regiran segons les seves normes corresponents.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el “Reglament sobre
Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre), “Reglament de Línies
Elèctriques Aèries d’Alta Tensió” (RD 3151/1968 de 28 de novembre), BOE 288 d’1 de desembre de 1982, Ordre de 23 de
juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988.
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”
(RD 842/2002 de 2 d’agost) i la “Instrucció Tècnica Complementària” del 9 d’octubre de 1973.

Avaluació riscos

XARXA DE SANEJAMENT: INSTAL·LACIÓ DE CANONADES PVC

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs sobre bastides o en llocs sense
protegir, accés inadequat a les rases).

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb eines/materials, terreny
lliscadís, manca d’il·luminació).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes de runes durant obertura de
regates).
090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, guants i
roba de treball.
Guants
impermeables
Mascareta.

150 Contactes tèrmics (cremades en la
utilització de bufador).
180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (coles en la unió de tubs, etc.).
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

Plataformes.

Calçat i casc.

Instal·lació de la xarxa elèctrica a l’exterior.
•
•
•
•
•

Es donarà compliment a totes les especificacions esmentades en l’apartat anterior que siguin d’aplicació en aquest i a les
que tot seguit es citen.
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa d’electricitat fins els punts de servei, es realitzarà entubada o
soterrada dins de rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests pals o
bàculs més cinc metres.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat respecte a

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________


Plataformes de treball amb barana de seguretat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s) ___________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).





Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat de seguretat.
Equip filtrant de partícules (mascareta).

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

GREU

POSSIBLE

MIG

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (retalls de peces ceràmiques)
i d’eines. També s’han de mantenir nets de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar relliscades.
El transport de tubs es realitzarà utilitzant equips adequats que impedeixin el lliscament i caiguda dels elements
transportats. Aquests es revisaran periòdicament per tal de garantir el seu perfecte estat.
Els tubs per les conduccions s’emmagatzemaran en una superfície el més horitzontal possible sobre soles de fusta en un
espai delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol motiu els productes caiguin i rodolin.
L’ascens i descens a les rases de certa profunditat es realitzarà mitjançant escales de mà normalitzades i ancorades en els
extrems superiors i inferiors.
Pel pas de personal sobre rases obertes, s’instal·laran passarel·les d’amplada mínima de 60 cm, protegides amb baranes
de seguretat.
S’evitarà el transport de càrregues suspeses sobre el personal.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Una vegada instal·lats els tubs, es reposaran les proteccions i/o senyalització als perímetres de les rases fins el seu tapat
definitiu.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc
d’ensopegades.
Les escales de mà a emprar durant la col·locació de tubs a l’interior de l’edifici, hauran d’estar dotades amb sabates
antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats
sobre superfícies insegures.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, evitant així
el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà l’arnés de seguretat contra les caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver acabat
l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables o deixar-los encesos un cop acabada la feina o
durant els descansos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions amb el bufador per evitar incendis.
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en bon
estat de manera immediata.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera
que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris en llocs
poc il·luminats.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Abans de realitzar les proves, es revisarà la instal·lació, evitant que restin accessibles per terceres persones.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

Treballs d’obturació provisional d’una conducció de polietilè mitjançant el “balonament”.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb tubs, terres, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines utilitzades pel
“balonament”).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(eines escampades pel terra).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

PROBABLE

MIG

130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

211 Iniciació d’un foc / Incendi.

GREU

POSSIBLE

MIG

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca i ordre i
Calçat i casc.
neteja.

Tanca i ordre i
neteja.
















•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Calçat.

•
•

Guants.
Allunyament,
tanca i
senyalització.

Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Faixa dorsolumbar.
Equip de respiració semiautònom.
Equip de respiració autònom.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

Guants i calçat.

Faixa.

Tanques metàl·liques.
Els mitjans d’ajut al realitzar la manipulació de càrregues són molt recomanables per evitar sobreesforços.
La senyalització dels riscos, mesures protectores a utilitzar i actuacions prohibides en zones properes a la de treball són
vitals per evitar les actuacions imprudents i accidents per falta de equips de protecció col·lectiva o individual.
L’allunyament dels vianants de la zona on es realitzen els treballs augmenta la seguretat dels mateixos i dels treballadors
de la pròpia obra.
La ventilació de la zona amb possibilitat de fuga de gas és molt important per disminuir el risc d’inhalació del mateix.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s).

Calçat i guants.
Mitjans d’ajut.

Equip de
respiració
semiautònom o
autònom.
Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

•

OBTURACIÓ DE CANALITZACIONS DE POLIETILÈ PER
“BALONAMENT”

Ventilació.

•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Durant aquests treballs, s’haurà de disposar sempre d’un equip de respiració semiautònom o autònom a disposició dels
operaris preparat per ser utilitzat ràpidament en cas de necessitat.
Els treballadors hauran de conèixer i de disposar en tot moment a l’obra de la Normativa Tècnica de Gas Natural (NT-520GN) sobre els Procediments d’obturació en canalitzacions de polietilè amb pressió de servei fins a 4 bar. “Balonament”.
S’haurà de senyalitzar i tancar la zona de treball abans de l’inici de les feines.
Es procurarà que la zona de treball gaudeixi d’una bona ventilació durant tot el procés per disminuir la concentració de gas
en cas de fuites.
Si es considera probable la presència de gas o si es dubta de la mateixa, s’utilitzarà un equip de respiració semiautònom
(es recomana l’ús d’equips de respiració autònoms en cas d’espais tancats o amb poca ventilació).
Els equips de respiració semiautònoms s’hauran de conservar en perfectes condicions d’ús i guardar en llocs protegits del
sol, objectes punxants, etc. Aquests hauran de revisar-se periòdicament i disposar de tots els certificats necessaris.
Durant aquests treballs queda totalment prohibit de fumar. Si s’utilitzen aparells elèctrics, aquests hauran de ser
antideflagrants.
Els treballs que es realitzen a ple sol hauran de considerar-se amb parades i rotacions de personal per evitar cops de sol.
En la manipulació d’eines s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar sobreesforços per postures
incorrectes o forçades.
Abans de començar el “balonament” s’hauran de senyalitzar els punts del tub on es realitzarà el “balonament”, que haurà
d’estar separat de soldadures existents i un mínim de 3 vegades el diàmetre nominal del tub.
Sempre que s’utilitzi el sistema d’obturació de conductes per “balonament”, es farà mitjançant dos punts de “balonament”
per tal d’evitar fugues. Entre els dos punts de “balonament” s’haurà de disposar d’un punt de ventilació, que no es podrà
tancar fins al moment de retirar el doble “balonament”.
El procés d’instal·lació dels accessoris electrosoldables de “balonament” es realitzarà seguint les recomanacions de Gas
Natural de la Normativa Tècnica pròpia amb el codi NT-104-GN. Aquest accessori haurà de complir amb les Notes
Tècniques NT-041-GN i NT-060-GN.
Un cop col·locats els accessoris electrosoldables de “balonament”, s’introduirà, sense sortida de gas a l’exterior, una pilota
inflable per cadascun dels accessoris, seguint les instruccions de l’Annex A (per “balonament” pneumàtic) de la Norma
Tècnica NT-520-GN per procediments de “balonament”.
En cas de pluges intenses, caldrà evitar l’aproximació de màquines al costat de la rasa, ja que el terreny pot haver perdut
part de la seva resistència i són molt probables les esllavissades. Igualment, caldrà comprovar la resistència del terreny
abans d’acostar-s’hi.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

OBTURACIÓ DE CANALITZACIONS DE POLIETILÈ PER PINÇAT

•

Treballs d’obturació provisional d’una conducció de polietilè mitjançant pinçat del tub.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca i ordre i
Calçat.
neteja.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb tubs, terres, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines utilitzades pel pinçat).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(eines pel terra).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

211 Iniciació d’un foc / Incendi.

GREU

POSSIBLE

MIG

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

GREU

POSSIBLE

MIG

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

•

Tanca i ordre i
neteja.

Mitjans d’ajut.

•

Calçat i guants.

•

Calçat.

•
•

Faixa.
Guants.

Allunyament,
tanca i
senyalització.
Ventilació.

•
•

Equip de
respiració
semiautònom o
autònom.
Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

•
•
•
•
•
•
•

PROTECCIONS COL·LECTIVES.







Tanques metàl·liques.
L’ordre i neteja són molt importants per evitar el risc de caigudes al mateix nivell, trepitjades sobre objectes, etc. a part de
ser un costum molt recomanable.
Els mitjans d’ajut al realitzar la manipulació de càrregues són molt recomanables per evitar sobreesforços.
La senyalització dels riscos, mesures protectores a utilitzar i actuacions prohibides en zones properes a la de treball són
vitals per evitar les actuacions imprudents i accidents per falta de equips de protecció col·lectiva o individual.
L’allunyament dels vianants de la zona on es realitzen els treballs augmenta la seguretat dels mateixos i dels treballadors
de la pròpia obra.
La ventilació de la zona amb possibilitat de fuga de gas és molt important per disminuir el risc d’inhalació del mateix.

•
•

en cas de fuites.
Si es considera probable la presència de gas o si es dubta de la mateixa, s’utilitzarà un equip de respiració semiautònom
(es recomana l’ús d’equips de respiració autònoms en cas d’espais tancats o amb poca ventilació).
Els equips de respiració semiautònoms s’hauran de conservar en perfectes condicions d’ús i guardar en llocs protegits del
sol, objectes punxants, etc. Aquests hauran de revisar-se periòdicament i disposar de tots els certificats necessaris.
Els treballs que es realitzen a ple sol hauran de considerar-se amb parades i rotacions de personal per evitar cops de sol.
En la manipulació d’eines s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar sobreesforços per postures
incorrectes o forçades.
Abans de col·locar la pinça s’haurà de senyalitzar el punt del tub on es realitzarà el pinçat, que haurà d’estar separat de
soldadures existents i un mínim de 3 vegades el diàmetre nominal del tub.
Es senyalitzaran els punts on s’ha realitzat un pinçat amb una cinta adhesiva de color vermell, i no es podrà realitzar un
segon pinçat en el mateix punt.
El pinçat es realitzarà sempre perpendicular al tub, quedant els eixos dels rodets perpendiculars als mateixos.
El procés de col·locació i extracció de la pinça es realitzarà lentament, seguint les recomanacions de Gas Natural de la
Normativa Tècnica pròpia amb el codi NT-520-GN, i que es refereixen bàsicament a determinar el temps en segons,
segons el diàmetre del tub a pinçar. El procés d’extracció de la pinça serà normalment el doble del temps de col·locació de
la mateixa.
La pressió de la pinça ha de ser suficient de manera que actuïn els topes sense que flexin els rodets.
Es seguiran sempre les instruccions donades pel fabricant de la pinça.
Un cop extreta la pinça, es col·locarà un recuperador del tub, que restarà col·locat com a mínim durant 1 hora.
Un cop retirat el recuperador, es col·locarà una cinta adhesiva vermella en el lloc on s’ha realitzat el pinçat.
En el cas de realitzar un pinçat doble, caldrà deixar una distància de seguretat entre les dues pinces de com a mínim 6
vegades el diàmetre dels tubs, i un mínim de 3 diàmetres entre ells i una soldadura existent o prevista.
En el cas de pinçats dobles, es soldarà una Te de presa de càrrega entre els dos punts assenyalats pel doble pinçat.
Aquesta presa addicional de càrrega haurà d’acoblar un tub de polietilè per a l’evacuació de gasos de fugues eventuals a
uns zona segura, que haurà d’anar acabat amb un tub metàl·lic.
El procediment utilitzat per a pinçats dobles, serà:
1. Realitzar el primer pinçat com seguint el mateix procediment que si se’n fes un de sol.
2. Perforar la conducció amb la presa addicional de càrrega mitjançant el qual es descarregarà la pressió a
l’atmosfera.
3. Realitzar el segon pinçat deixant la pressa de càrrega entre els mateixos, i mantenint oberta la pressa de càrrega
mentre durin els treballs.
4. Una vegada acabada la reparació, obturar la pressa addicional de càrrega, col·locant un tap roscat a la mateixa.
5. Retirar lentament el pinçat interior, de la zona amb pressió.
6. Retirar lentament el segon pinçat i restablir el pas de gas pel tub.
7. Col·locar els recuperadors als dos punts de pinçat.
8. Retirar els recuperadors i senyalitzar les zones de pinçat degudament amb cinta adhesiva de color vermell.
En cas de pluges intenses, caldrà evitar l’aproximació de màquines al costat de la rasa, ja que el terreny pot haver perdut
part de la seva resistència i són molt probables les esllavissades. Igualment, caldrà comprovar la resistència del terreny
abans d’acostar-s’hi.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s).










Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Faixa dorsolumbar.
Equip de respiració semiautònom.
Equip de respiració autònom.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Durant aquests treballs, s’haurà de disposar sempre d’un equip de respiració semiautònom o autònom a disposició dels
operaris preparat per ser utilitzat ràpidament en cas de necessitat.
Els treballadors hauran de conèixer i de disposar en tot moment a l’obra de la Normativa Tècnica de Gas Natural (NT-520GN) sobre els Procediments d’obturació en canalitzacions de polietilè amb pressió de servei fins a 4 bar. Pinçat.
S’haurà de senyalitzar i tancar la zona de treball abans de l’inici de les feines.
Durant aquests treballs queda totalment prohibit de fumar. Si s’utilitzen aparells elèctrics, aquests hauran de ser
antideflagrants.
Es procurarà que la zona de treball gaudeixi d’una bona ventilació durant tot el procés per disminuir la concentració de gas

Avaluació riscos

XARXA DE SANEJAMENT: ARQUETES

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(accés inadequat al pou, falta de protecció
a les vores).

GREU

POSSIBLE

MIG

Passarel·les,
tapes i tanca.

Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades per desordre, terreny
lliscadís).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, peces
ceràmiques, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes de runes ceràmiques).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

100 Projecció de fragments o partícules
(utilització de radial pel tall de ceràmica).

GREU

PROBABLE

ALT

Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (serra circular, formigonera).

GREU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

Avaluació riscos

130 Sobreesforços (postures forçades, elevat
ritme de producció, càrrega d’objectes
pesats).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Faixa i
genolleres.

Treballs per a la realització de la xarxa de distribució de gas a baixa i mitja pressió en el domini públic.

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (ciment del morter).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants
impermeables

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, guants i
roba de treball.
Mascareta.

Codi

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




Passarel·les de seguretat anticaiguda amb baranes de seguretat.
Tanques metàl·liques.
Protecció de forats horitzontals per mitjà d’una tapa de fusta.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:










Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè pels treballs amb ciment).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (tall peces).
Equip filtrant de partícules (mascareta pel tall de peces).
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Genolleres.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
Prèviament a l’execució d’arquetes i pous de sanejament:
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El personal encarregat de l’execució d’arquetes i pous de sanejament haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS A BAIXA I MITJA PRESSIÓ

Riscos

Gravetat

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca.
Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb tubs, terres, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Tanca.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(tubs, accessoris, etc.).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

Faixa.

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, guants i
roba de treball.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

200 Explosions (físiques o químiques).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Extintor.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Tanca.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Mascareta.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.




•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoració
del Risc

Calçat i casc.

Calçat i armilla.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

Durant l’execució d’arquetes i pous de sanejament:
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (retalls de peces ceràmiques)
i eines.
El tall de l’obra també s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar relliscades.
Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas de detecció, s’ordenarà el desallotjament immediat per prevenir estats
d’intoxicació o explosió.
Al mínim símptoma de mareig o asfixia, es donarà l’alarma, es sortirà de forma ordenada del pou i es posarà el fet en
coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut i/o Direcció Facultativa.
L’ascens i descens als pous de certa profunditat es realitzarà mitjançant escales de mà normalitzades i ancorades en els
extrems superiors i inferiors.
Es prohibeix l’accés al pou a tota persona estranya al procés constructiu.
Es prohibeix la permanència en solitari a l’interior dels pous.
Està prohibit fumar fins que no es comprovi amb absoluta certesa la no existència de gasos.
L’apilament de material al voltant d’un pou es realitzarà a una distància de seguretat en funció del tipus de terreny.
Sempre que existeixi perill d’esfondrament, es procedirà a estrebar segons indicacions del projecte. Si cal, l’execució de
pous es realitzarà mitjançant tubs.
Els pous de registre i arquetes es protegiran amb la seva tapa definitiva en el moment de la seva execució i si això no fos
possible, s’utilitzaran tapes provisionals de resistència provada. S’anirà amb especial cura quan aquests pous es trobin en
zones de pas de vehicles i maquinària.
Mentre s’estan executant els treballs a l’interior del pou i no és possible tapar-lo, es col·locaran baranes de seguretat
clavades al terreny en el perímetre d’aquest o, si més no, s’envoltarà la zona de risc de caiguda amb cinta de balissament.
Per l’enllumenat, si fos necessari, es disposarà de làmpada portàtil de 24 v, blindada, antideflagrant i amb mànec aïllant.

Probabilitat










Tanques metàl·liques.
Extintor d’incendis per poder actuar de forma ràpida en cas d’accident.

Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Faixa dorsolumbar.
Armilla retrorreflectant.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Tots els treballs es realitzaran com a mínim per dos operaris equipats amb el material de protecció necessari segons
l’operació a realitzar.
S’haurà de senyalitzar i tancar la zona afectada per la realització de la xarxa de gas abans de l’inici dels treballs.
No es connectarà la nova instal·lació a la xarxa existent fins que no s’hagi realitzat la prova de pressió del nou tram.
Aquesta connexió la realitzarà personal especialitzat amb formació específica. Durant aquests treballs queda totalment
prohibit de fumar. Si s’utilitzen aparells elèctrics, aquests hauran de ser antideflagrants.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballs que es realitzen a ple sol hauran de considerar-se amb parades i rotacions de personal per evitar cops de sol.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar sobreesforços per postures
incorrectes o forçades.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora i a una distància inferior a 5m sempre
que les condicions de treball ho permetin i que es pugui guiar el conductor de la maquinària de forma segura i adequada.
Els tubs es deixaran en llocs protegits del sol i la intempèrie, en zones on no es puguin sobrepassar els 50º C. Caldrà
assegurar també la seva estabilitat quan estiguin emmagatzemats, perquè no puguin rodar. La zona d’acopi dels tubs
haurà d’estar tancada i degudament senyalitzada.
Les part de la canalització que restin accessibles un cop acabats els treballs, hauran de ser suficientment resistents per
evitar la manipulació de les mateixes per personal aliè a la companyia.
En la col·locació dels tubs dins la rasa, caldrà observar les distàncies mínimes de separació amb altres conduccions i la
profunditat de la instal·lació definitiva.
Els talls de tubs de gas es realitzaran sobre un banc de treball sempre que sigui possible, i només es treballarà en el seu
lloc definitiu per a realitzar petits ajustos. Sempre que sigui possible es requerirà de dos operaris per a realitzar el tall dels
tubs.
Les unions dels tubs de polietilè les realitzarà personal especialitzat en disposició del carnet per a fer-ho.
Durant els treballs de soldadura per electrofusió tèrmica, caldrà deixar la màquina en un lloc no accessible fins que es
refredi. Igualment, els treballadors que manipulin els tubs, els accessoris i la màquina, es protegiran de les possibles
cremades.
Abans de la seva posada en funcionament, caldrà sotmetre les canalitzacions de polietilè a una prova conjunta de
resistència mecànica i d’estanqueïtat, d’acord amb les següents prescripcions:

Avaluació riscos

Treballs per a la realització de la xarxa de distribució d’electricitat pel servei públic, incloent instal·lacions de baixa i alta tensió,
tant soterrades com aèries.
Codi

Fluid de prova. El fluid utilitzat serà, preferentment, d’aire o el nitrogen. L’aire de prova es comprimirà mitjançant un
compressor. S’ha d’assegurar el correcte filtrat de l’aire per evitar que passi oli a l’interior de la canalització, iaxí com el
correcte funcionament del filtre d’humitat. S’evitarà, per canalitzacions de gas, que la temperatura de l’aire de l’interior de la
canalització superi els 40ºC.
Pressió de prova i durada de la mateixa. La pressió de prova estarà en funció de la pressió màxima de l’operació de la
xarxa, seguint els criteris de la UNE EN 12.007, Part 2:

•
•
•
•
•
•
•
•

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb cables, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (emmagatzematge de terres
o material al costat de la rasa).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

POSSIBLE

BAIX

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

PROBABLE

ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

DURADA MÍNIMA (hores)

PRESSIÓ MÀXIMA D’OPERACIÓ
(MOP)
(bar efec.)

PRESSIÓ DE PROVA
(bar efec.)

4 < MOP ≤ 10
0,4 < MOP ≤ 4
0,05 < MOP ≤ 0,4
MOP ≤ 0,05

1,3 x MOP
6
1
1

XARXES

PRESES

24
6
6
1

24
1
1
1

Registre dels paràmetres de prova. En totes les proves sobre xarxes amb MOP ≤ 10 bar i sobre preses en xarxes en
servei amb MOP compresa entre 0,4 i 10 bar, s’hauran de registrar gràficament els paràmetres de pressió i temperatura
respecte al temps, amb equips aprovats per la companyia (veure NT-135-D).
•

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ELECTRICITAT

Quan es realitzi l’omplert de gas de la canalització, es realitzarà de forma que s’eviti la formació de mescla d’aire i gas
compresa entre els límits inflamables del gas.
La introducció de gas a la canalització es realitzarà per un extrem i a una velocitat que redueixi el risc de mescla inflamable
a la zona de contacte, o es separaran els dos fluids amb un tap de gas inert o pistó de purga.
Les intervencions de manteniment a les canalitzacions les realitzarà personal qualificat i especialitzat en el tipus
d’operacions a realitzar.
Queda prohibit instal·lar canonades soterrades en el terra d’habitatges o locals comercials.
Durant els treballs en instal·lacions amb possibles fuites de gas està prohibit fumar, i es recomana de mantenir la prohibició
sempre que es treballi amb gas a la instal·lació encara que no es consideri la possibilitat d’existència de fuites.
La localització de fuites es realitzarà amb aigua sabonosa o altres detectors adequats per aquest propòsit, quedant
prohibida la seva comprovació amb flama. Si és necessari il·luminar el lloc de treball, s’utilitzaran sempre i exclusivament
làmpades de seguretat.
Es col·locarà un sistema adequat de senyalització per a la localització de la canonada de gas en cas d’haver de tornar a
excavar. Aquesta es situarà separada entre 20 i 30 cm sobre la canonada i tindrà una amplada mínima igual al diàmetre
del tub.
En cas de pluges intenses, caldrà evitar l’aproximació de màquines al costat de la rasa, ja que el terreny pot haver perdut
part de la seva resistència i són molt probables les esllavissades. Igualment, caldrà comprovar la resistència del terreny
abans d’acostar-s’hi.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca.
Calçat, casc i
cinturó de
seguretat.
Tanca i ordre i
Calçat i casc.
neteja.
Entornpeu,
allunyament.
Calçat, casc i
guants.
Calçat.

Botzina i
cabina.

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.
Faixa.

Interruptors i
seccionadors,
mecanismes
d’enclava-ment,
perxa aïllant de
posta a terra i
pòrtic de
balissament.
Interruptors i
seccionadors,
mecanismes
d’enclava-ment
i perxa aïllant
de posta a
terra.
Tanca i botzina.

Guants
elèctrics, casc
elèctric, calçat
elèctric i catifa
o banqueta
elèctrica.
Guants
elèctrics, casc
elèctric, calçat
elèctric i catifa
o banqueta
elèctrica.
Calçat i armilla.
Roba de treball
i casc o barret
d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.







Tanques metàl·liques.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció per la maquinària i vehicles utilitzats.
Interruptors i seccionadors elèctrics pel tall del subministra.
Mecanismes d’enclavament per la fixació dels interruptors i seccionadors elèctrics.
Perxa aïllant elèctrica per la posta a terra dels conductors elèctrics.
Pòrtic de balissament senyalitzant els passos sota les línies elèctriques d’alçada limitada i l’alçada màxima del pas.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s).








Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Faixa dorsolumbar.
Guants contra les agressions d’origen elèctric.








Calçat enfront de l’electricitat.
Casc aïllant elèctric.
Catifa o banqueta aïllant de l’electricitat.
Armilla retrorreflectant.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Abans d’iniciar els treballs, s’avisarà a la companyia elèctrica de la realització dels treballs per tal d’avisar a totes les colles que
treballen en aquell sector.
S’haurà de senyalitzar i tancar la zona afectada per la realització dels treballs de manera que no puguin accedir-hi persones
alienes a l’obra.
Tots els cables es col·locaran treballant sempre sense tensió, connectant-los a la xarxa al final dels treballs, i donant la tensió
després.
Tots els treballs que impliquin la proximitat a elements en tensió o el contacte directe dels mateixos (encara que s’hagi
comprovat l’absència de tensió), s’hauran de portar a terme per un mínim de dos treballadors.
Caldrà conèixer la situació de les possibles xarxes soterrades existents i senyalitzar-les degudament.
Els treballs que es realitzen a ple sol hauran de considerar-se amb parades i rotacions de personal per evitar cops de sol.
No es permetrà la presència de treballadors treballant al voltant de la màquina dins el radi d’acció de la mateixa o treballant
dins la rasa al mateix temps que la màquina excavadora.
En la col·locació dels tubs i cables dins la rasa, caldrà observar les distàncies mínimes de separació amb altres conduccions i
la profunditat de la instal·lació definitiva.
Quan s’hagi passat el cable guia que servirà per estirar els cables dins el tub, aquest s’estirarà sempre que sigui possible,
utilitzant mitjans mecànics tipus torn elèctric, sobretot en el cas de cables de secció important o en trams molt llargs.
També es recomana l’ús de torns elèctrics als suports de les bobines del cable.
Les bobines de fusta que contenen els cables enrotllats, s’utilitzaran sempre sobre suports especials, i no es descarregaran del
camió si no es disposa de suports on col·locar-les.
Durant la càrrega i descàrrega de bobines del camió, no es permetrà la presència de persones sota les càrregues suspeses ni
dins el radi d’acció de la grua o en zones de possible afectació de la bobina en cas de caiguda de la mateixa.
No es manipularan les bobines manualment encara que estiguin buides. En la seva manipulació per acompanyar-les als
suports o al camió, els operaris utilitzaran sempre els guants de protecció contra les agressions mecàniques.
Quan s’acabi el cable de la bobina, aquestes es bolcaran, quedant en posició horitzontal, de manera que no puguin desplaçarse involuntàriament si es treuen dels suports.
Es col·locarà un sistema adequat de senyalització per a la localització de la xarxa elèctrica en cas d’haver de tornar a excavar.
Aquesta es situarà separada entre 20 i 30 cm sobre el tub. Es col·locarà una banda de plàstic de color groc avisant del risc
elèctric.
• En cas de pluges intenses, caldrà evitar l’aproximació de màquines al costat de la rasa, ja que el terreny pot haver perdut
part de la seva resistència i són molt probables les esllavissades. Caldrà comprovar la resistència del terreny abans
d’acostar-s’hi.
• Quan s’hagin d’efectuar treballs en una instal·lació en alta tensió, o a les seves proximitats, no podrà ser considerat sense
tensió si no ha estat assenyalat com a tal o realment està descarregat i es verifica l’absència de tensió. En aquest cas
caldrà assenyalar-ho.
• Quedarà totalment prohibit manipular directament els punts d’alta tensió en tensió, encara que s’utilitzin guants aïllants,
així com efectuar treballs sobre els mateixos, encara que s’utilitzin eines aïllades.
• En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors es seguiran les següents normes:
1. Per l’aïllament elèctric del personal que maniobri aparells de tall inclosos els interruptors, s’utilitzaran almenys
alhora, dos dels següents elements de protecció:
 Perxa aïllant.
 Guants aïllants.
 Banqueta aïllant o catifa aïllant.
 Connexió equipotencial del comandament manual de l’aparell de tall i plataforma de maniobres.
2. Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran les precaucions per evitar el funcionament intempestiu
senyalitzant els mateixos, i bloquejant els seccionadors amb cadenats o sistemes similars.
3. En els comandaments dels aparells de tall es col·locaran cartells que indiquin, quan calgui, que no poden
maniobrar-se i es bloquejaran els seccionadors amb cadenats o sistemes similars.
• Per a treballs en línies d’alta tensió i en general per tot tipus d’instal·lacions elèctriques, caldrà seguir sempre les
anomenades 5 regles d’or, que són:
1. Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin l’impossibilitat del
seu tancament intempestiu.
2. Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
3. Reconeixement de l’absència de tensió, mitjançant detectors de tensió, per comprovar que no n’hi ha en els
conductors o aparells de la instal·lació elèctrica.

•
•
•
•

4. Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
5. Col·locar les senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
En qualsevol cas, quan es tracti de comprovar l’absència de tensió en una instal·lació, s’actuarà com si aquesta estigués
en tensió, amb la qual cosa caldrà tenir en compte la necessitat d’utilitzar l’equip de protecció adequat i mantenir les
distàncies de seguretat.
Quan no sigui possible assegurar els seccionadors o elements de tall de tensió caldrà que un treballador vigili els mateixos
per tal d’evitar que ningú els connecti mentre es realitzen treballs a la instal·lació.
Un cop bloquejats els aparells de tall de subministra, caldrà col·locar senyals que indiquin l’absència de tensió i la
presència d’operaris treballant a la instal·lació.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS

Comprèn les instal·lacions següents: fontaneria i aparells sanitaris, gas i calefacció.
•
•
•

Instal·lacions de fontaneria i aparells sanitaris: conjunts d’instal·lacions per l’abastament d’aigua potable, compostes de
vàlvules, bombes, comptadors, conduccions de distribucions generals, individuals i per plantes, etc.
Instal·lacions de gas: conjunt d’instal·lacions dissenyades per subministrar gas, compostes de vàlvules, comptadors,
conduccions de distribucions generals, individuals i per plantes, etc.
Instal·lació de calefacció: circuit tancat d’aigua calenta que per radiació tèrmica i mitjançant radiadors augmenten la
temperatura ambiental de l’interior dels habitatges, es composa de calefactor, radiadors, termòstats, conduccions...

AVALUACIÓ DE RISCOS.
Codi

Riscos

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs sobre bastides o en llocs sense
protegir).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb eines/ materials, manca
d’il·luminació).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (tasques de transport de tubs i
aparells sanitaris).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes de tubs).
090 Talls i cops per objectes o eines.

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Plataformes i
Calçat, casc i
baranes.
arnés.

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (manipulació d’aparells
sanitaris).
150 Contactes tèrmics (en treballs de
soldadura).
161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació de gasos despresos durant la
soldadura, manipulació de coles).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Faixa i
genolleres.
Guants, calçat i
roba de treball.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



Baranes de seguretat formades per passamans ( situat 90 cm del terra), barra intermitja (situada 45 cm del terra) i
entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’amplada).
Plataformes de treball.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.











Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (en realitzar regates).
Equip filtrant de partícules (mascareta en realitzar regates).
Arnés de seguretat.
Faixa dorsolumbar.
Genolleres.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, així com els aparells sanitaris, radiadors,
etc. s’ubicarà en un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de
seguretat i il·luminació artificial.
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà mitjançant
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà una senyal normalitzada de “perill d’explosió” i un altre de
“no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com a nanses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran amb l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà
guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar accidents a
les vies de pas intern.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera
que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris en llocs poc
il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions, evitant aixecar estelles durant la feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, evitant així
el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà l’arnés de seguretat contra les caigudes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire de
ventilació, per evitar de respirar productes tòxics.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables o deixar-los encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, comprovant que a les mànegues hi hagi les vàlvules antirretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria o gas a balcons, tribunes, terrasses, etc. seran executades un cop s’hagin aixecat els
remats o baranes definitives.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates de goma antilliscant i cadeneta limitadora d’obertura, per
evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

100 Projecció de fragments o partícules
(utilització de radial pel tall de ceràmica).

GREU

PROBABLE

ALT

Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (serra circular, formigonera).

GREU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

130 Sobreesforços (postures forçades, elevat
ritme de producció, càrrega d’objectes
pesats).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Faixa i
genolleres.

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (ciment del morter).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants
impermeables

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, guants i
roba de treball.
Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.




Passarel·les de seguretat anticaiguda amb baranes de seguretat.
Tanques metàl·liques.
Protecció de forats horitzontals per mitjà d’una tapa de fusta.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè pels treballs amb ciment).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions (tall peces).
Equip filtrant de partícules (mascareta pel tall de peces).
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Genolleres.










ALTRES MESURES PREVENTIVES.
Prèviament a l’execució d’arquetes i pous de sanejament:
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El personal encarregat de l’execució d’arquetes i pous de sanejament haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant l’execució d’arquetes i pous de sanejament:
Avaluació riscos

XARXA DE SANEJAMENT: ARQUETES

•

Inclou els treballs d’execució de les arquetes i pous de registre que conformen la xarxa interior de clavegueram.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Passarel·les,
Calçat i casc.
tapes i tanca.

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(accés inadequat al pou, falta de protecció
a les vores).

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades per desordre, terreny
lliscadís).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, peces
ceràmiques, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes de runes ceràmiques).

LLEU

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INEVITABLE

ALT

Calçat.

•

S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials (retalls de peces ceràmiques)
i eines.
El tall de l’obra també s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar relliscades.
Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas de detecció, s’ordenarà el desallotjament immediat per prevenir estats
d’intoxicació o explosió.
Al mínim símptoma de mareig o asfixia, es donarà l’alarma, es sortirà de forma ordenada del pou i es posarà el fet en
coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut i/o Direcció Facultativa.
L’ascens i descens als pous de certa profunditat es realitzarà mitjançant escales de mà normalitzades i ancorades en els
extrems superiors i inferiors.
Es prohibeix l’accés al pou a tota persona estranya al procés constructiu.
Es prohibeix la permanència en solitari a l’interior dels pous.
Està prohibit fumar fins que no es comprovi amb absoluta certesa la no existència de gasos.
L’apilament de material al voltant d’un pou es realitzarà a una distància de seguretat en funció del tipus de terreny.
Sempre que existeixi perill d’esfondrament, es procedirà a estrebar segons indicacions del projecte. Si cal, l’execució de
pous es realitzarà mitjançant tubs.
Els pous de registre i arquetes es protegiran amb la seva tapa definitiva en el moment de la seva execució i si això no fos
possible, s’utilitzaran tapes provisionals de resistència provada. S’anirà amb especial cura quan aquests pous es trobin en
zones de pas de vehicles i maquinària.
Mentre s’estan executant els treballs a l’interior del pou i no és possible tapar-lo, es col·locaran baranes de seguretat

•

clavades al terreny en el perímetre d’aquest o, si més no, s’envoltarà la zona de risc de caiguda amb cinta de balissament.
Per l’enllumenat, si fos necessari, es disposarà de làmpada portàtil de 24 v, blindada, antideflagrant i amb mànec aïllant.

Avaluació riscos

XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE TELEFONIA

•

Treballs per a la realització de la xarxa de distribució de telefonia pel servei públic, incloent instal·lacions soterrades i aèries.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Plataformes
Calçat, casc i
d’elevació.
cinturó de
seguretat.
Tanca i
Calçat i casc.
senyalització.

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades amb cables, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.

GREU

PROBABLE

ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Tanca i botzina. Calçat i armilla.

370 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Roba de treball
i casc o barret
d’ala
perimetral.

•

•
•

abans d’acostar-s’hi.
Quan treballant en carrers s’utilitzin escales de ma per arribar fins a les caixes de connexió o elements de suport, un
operari haurà d’aguantar i assegurar la part inferior per evitar el seu desplaçament. En aquests casos el treballador que ha
de manipular la instal·lació, assegurarà el cinturó de seguretat al suport abans d’iniciar els treballs.
Les escales de ma no es recolzaran mai sobre els pals de suport, per la qual cosa quan la instal·lació no vagi fixada a un
parament vertical (façanes d’edificis), no es podran utilitzar escales de ma normals.
Quan el pal de suport estigui aïllat es podrà accedir al mateix mitjançant l’ús de plataformes, escales de ma de suport
independent (no necessiten de punts de recolzament ja que tenen una base estable per ella sola), o equips individuals per
l’ascensió al pal combinats amb l’ús de cinturons de seguretat (només vàlids per a personal especialista amb
coneixements sobre el seu funcionament específic).
Sempre que en instal·lacions aèries s’utilitzin plataformes de treball sobre braç hidràulic o sistema d’elevació d’estisores,
caldrà seguir totes les indicacions referents a l’ús d’aquests mitjans auxiliars i comprovar la situació dels diferents cables i
línies existents abans de l’elevació de la plataforma.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

XARXA GENERAL DE SANEJAMENT

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(accés inadequat al pou, falta de protecció
a les vores).

GREU

POSSIBLE

MIG

Passarel·les,
tapes i tanca.

Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades per desordre, terreny
lliscadís).

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i
senyalització.

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (col·locació de les tapes dels
pous de registre, etc.).

LLEU

PROBABLE

MIG

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(al col·locar els tubs amb camió grua).

GREU

POSSIBLE

MIG





060 Trepitjades sobre objectes o elements
(terres de l’excavació).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (al col·locar els tubs o les tapes
dels pous de registre).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços (per postures forçades).

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (ciment del morter de les
unions).
220 Accidents causats per éssers vius.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants imp. i
botes imp.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina i tanca.

Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat i armilla.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina.

Mascareta.

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Roba de treball.

Botzina i
cabina.

Faixa.

Tanques metàl·liques i senyalització.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció per la maquinària i vehicles utilitzats.
Plataformes d’elevació per treballs en alçada sobre braç hidràulic, d’estisores, etc.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS (EPI’s).










Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Faixa dorsolumbar.
Armilla retrorreflectant.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
S’haurà de senyalitzar i tancar la zona afectada per la realització dels treballs de manera que no pugui accedir-hi personal aliè
a l’obra.
Caldrà conèixer la situació de les possibles xarxes soterrades existents i senyalitzar-les degudament. També caldrà conèixer
les xarxes aèries per evitar el contacte amb les mateixes en el cas d’utilitzar plataformes d’elevació o camions grua.
Els treballs que es realitzen a ple sol hauran de considerar-se amb parades i rotacions de personal per evitar cops de sol.
En el pas d’instal·lacions soterrades, no es permetrà la presència de treballadors treballant al voltant de la màquina o dins el
radi d’acció de la mateixa o treballant dins la rasa al mateix temps que la màquina excavadora.
En la col·locació dels tubs i cables dins la rasa, caldrà observar les distàncies mínimes de separació amb altres conduccions i
la profunditat de la instal·lació definitiva.
• En cas de pluges intenses, caldrà evitar l’aproximació de màquines al costat de la rasa, ja que el terreny pot haver perdut
part de la seva resistència i són molt probables les esllavissades. Caldrà comprovar la resistència i cohesió del terreny

Calçat i guants.

Tanca.

Botzina, cabina i
tanca.

Calçat i casc.

Calçat i casc.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




Passarel·les de seguretat anticaiguda amb baranes de seguretat.
Tanques metàl·liques.
Protecció de forats horitzontals per mitjà d’una tapa de fusta.



Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció per la maquinària i vehicles utilitzats.
Avaluació riscos

FUSTERIA EXTERIOR D’ALUMINI

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
 Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè pels treballs amb ciment).
 Calçat de seguretat.
 Calçat impermeable de seguretat (amb sola antilliscant i puntera reforçada).
 Equip filtrant de partícules (mascareta).
 Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
 Armilla retrorreflectant.

Riscos
Codi
010 Caiguda de persones a diferent nivell
(muntatge de finestres, subjecció de
càrregues suspeses, etc.).
030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (mal apilament).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
090 Talls i cops per objectes o eines.
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (col·locació de les finestres).
130 Sobreesforços (manipulació de balconeres,
finestres, etc.).

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
Prèviament a l’execució de la xarxa de sanejament, arquetes i pous de registre:
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El personal encarregat de l’execució d’arquetes i pous de sanejament haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.

Durant l’execució d’arquetes i pous de registre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El tall de l’obra també s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar relliscades.
Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas de detecció, s’ordenarà el desallotjament immediat per prevenir estats
d’intoxicació o explosió.
Al mínim símptoma de mareig o asfixia, es donarà l’alarma, es sortirà de forma ordenada del pou i es posarà el fet en
coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut i/o Direcció Facultativa.
L’ascens i descens als pous de certa profunditat es realitzarà mitjançant escales de mà normalitzades i ancorades en els
extrems superiors i inferiors, sobresurtin 1m com a mínim per la part superior.
Es prohibeix l’accés al pou a tota persona estranya al procés constructiu.
Es prohibeix la permanència en solitari a l’interior dels pous.
Està prohibit fumar fins que no es comprovi amb absoluta certesa la no existència de gasos.
L’apilament de material al voltant d’un pou es realitzarà a una distància de seguretat en funció del tipus de terreny.
Sempre que existeixi perill d’esfondrament, es procedirà a estrebar segons indicacions del projecte. Si cal, l’execució de
pous es realitzarà mitjançant tubs.
Els pous de registre i arquetes es protegiran amb la seva tapa definitiva en el moment de la seva execució i si això no fos
possible, s’utilitzaran tapes provisionals de resistència provada. S’anirà amb especial cura quan aquests pous es trobin en
zones de pas de vehicles i maquinària.
Mentre s’estan executant els treballs a l’interior del pou i no és possible tapar-lo, es col·locaran baranes de seguretat
clavades al terreny en el perímetre d’aquest o, si més no, s’envoltarà la zona de risc de caiguda amb cinta de balissament.
Per l’enllumenat, si fos necessari, es disposarà de làmpada portàtil de 24 v, blindada, antideflagrant i amb mànec aïllant.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant l’execució de la xarxa de sanejament:
•
•
•
•
•
•
•
•

S’hauran de mantenir el lateral superior de les rases net de terres, pedres o eines soltes per evitar que puguin caure.
Els tubs de formigó prefabricat s’agafaran amb la grua mitjançant eslingues, cables o cadenes.
Aquestes es passaran per l’interior del tub si només se n’utilitza una, o utilitzant-ne dues per conduir-lo horitzontalment
envoltant el tub per la part exterior.
Es comprovarà que el ganxo de la grua disposi de pestell de seguretat i estigui correctament col·locat.
Quan es descarreguin els tubs de formigó prefabricat a l’interior de la rasa no es permetrà la presència de personal sota
els mateixos ni en el radi d’afectació en cas de caiguda.
Per acompanyar i col·locar correctament els tubs a l’interior de la rasa, s’utilitzaran cordes lligades a l’extrem del tub o
barres per empènyer-lo (que hauran de ser llises i sense ganxos per evitar enganxades involuntàries). No es farà mai
directament amb les mans.
No es deixaran les rases obertes durant la nit quan es tracti de carrers a l’interior de la població si és que no estan
correctament protegides i senyalitzades.
Un cop col·locats els tubs dins la rasa i rejuntats els mateixos, es soterraran el més aviat possible per evitar riscos
innecessaris, deixant la terra escampada i compactada sense formar desnivells.

Probabilitat
Gravetat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes.
Calçat, casc i
arnés.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _________________________________________________________________



Baranes de seguretat en límits de forjats, forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra
intermitja i entornpeu, si no hi ha les definitives.
Cables fiadors i ancoratges de seguretat per l’arnés de seguretat, si calgués.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ______________________________________________________







Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Calçat de seguretat.
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Arnés de seguretat.

ALTRES MESURES PREVENTIVES ______________________________________________________________
Prèviament a la col·locació de la fusteria d’alumini:
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors per les tasques a realitzar i la maquinària i mitjans auxiliars a
utilitzar.
Es procurarà en la mesura del possible que la fusteria vingui ajustada de taller, de manera que els ajustos a obra siguin
mínims.
Els operaris disposaran de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant la col·locació de la fusteria d’alumini:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Si s’utilitza la grua d’obra pels treballs d’hissat de la fusteria, s’haurà d’evitar la permanència o pas de persones sota
càrregues suspeses, tot i acotant les àrees de treball.
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats mitjançant
eslingues de la grua o sobre els muntacàrregues, segons el cas.
Els trams d’elements metàl·lics allargats transportats a l’espatlla per un sol home aniran inclinats cap enrere, procurant que
la punta que va per davant estigui a una alçada superior a la d’una persona.
Les peces d’alumini a muntar es distribuiran per l’obra al costat de les obertures on s’han d’encaixar. Aquestes es
disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
La col·locació de les fulles de portes o finestres, s’efectuarà per un mínim d’una colla, per evitar accidents per desequilibri,
bolcada, cops i caigudes.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà immediatament la
protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar l’arnés de
seguretat convenientment ancorat.
Es disposaran d’ancoratges de seguretat en els brancals de les finestres, als quals ancorar el fiador de l’arnés de
seguretat, durant les operacions d’instal·lació en façanes de la fusteria metàl·lica, lamel·les de persianes, etc.
Els elements metàl·lics que siguin insegurs en situacions de consolidació dels punts de fixació (fraguat del morter, per
exemple), es mantindran apuntalats (o lligats en el seu cas a elements ferms), per garantir la seva perfecte ubicació i evitar
caigudes. És per aquest motiu, que s’apuntalaran els marcs de les finestres per evitar la caiguda dels mateixos, tant a
l’interior com a l’exterior.
En tot moment les zones de treball i de pas es mantindran lliures de runes, retalls metàl·lics i altres objectes punxants.

Durant la col·locació dels vidres:

•

•

•

•
•
•
•

Sempre que sigui possible, el vidre vindrà tallat a mida des del taller i s’acabarà d’instal·lar en el seu lloc definitiu el és aviat
possible a l’arribada a l’obra.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical i amb l’ajut d’equips que facilitin el seu
transport (ventoses, cordes, etc.).
Els vidres s’emmagatzemaran, als llocs destinats per aquest fi, sobre un jaç de taulons de fusta; el vidre es col·locarà quasi
verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
A nivell de carrer es limitarà el pas de vianants i treballadors sota els paraments en els quals s’estan col·locant els vidres, i
mai es romandrà o treballarà a la vertical de l’obertura.
Els vidres transparents ja instal·lats es senyalitzaran adequadament deixant-hi si cal les etiquetes de la marca.

Avaluació riscos

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(muntatge de vidres, subjecció i guia de
càrregues suspeses, etc.).
030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (emmagatzematge).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
090 Talls i cops per objectes o eines.

Probabilitat
Gravetat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes i
Calçat, casc i
tapes.
arnés.

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i
marquesina.
Eines de tall
plegables o
retràctils.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (manipulació del vidre, etc.).

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

PROBABLE

MIG

Mitjans d’ajut.

Calçat, casc,
guants i
maniguets.
Calçat i guants.
Faixa.
Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _________________________________________________________________








•
•
•
•

COL·LOCACIÓ DE VIDRES

Riscos
Codi

•

Baranes de seguretat en límits de forjats, forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra intermitja
i entornpeu, si no hi ha les definitives.
Cables fiadors i ancoratges de seguretat per l’arnés de seguretat, si calgués.
Tapes de fusta o ferro per protegir els forats sobre superfícies horitzontals, que hauran d’estar degudament fixades a
l’estructura.
Tanques metàl·liques per limitar l’accés a determinades zones.
Les marquesines es fixaran a l’estructura de l’edificació i es col·locaran sobre zones de pas de vianants o de personal de
l’obra.
Les eines de tall utilitzades per tallar els precintes o embolcalls dels vidres, hauran de ser plegables o retràctils per evitar
que quedin obertes i amb l’element de tall accessible quan no s’utilitzen.
Quan es manipulin vidres de grans dimensions o de pes excessiu, s’utilitzaran sempre mitjans d’ajut mecànics per a la
seva manipulació.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ______________________________________________________
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
 Maniguets de cuir (en la manipulació dels vidres).
 Calçat de seguretat.
 Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
 Arnés de seguretat.
 Roba de treball.
 Barret d’ala perimetral.
ALTRES MESURES PREVENTIVES ______________________________________________________________
Durant la col·locació dels vidres:
•
Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
•
Sempre que sigui possible, el vidre vindrà tallat a mida des del taller, i s’acabarà d’instal·lar al seu lloc definitiu el és aviat
possible a l’arribada a l’obra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical i amb l’ajut d’equips que facilitin el seu
transport (ventoses, cordes, etc.).
Quan el transport del vidre s’hagi de fer “a mà” per camins poc il·luminats, els operaris seran guiats per un tercer, per evitar
el risc de topades i trencaments.
Els vidres s’emmagatzemaran, en llocs destinats per aquest fi, sobre un jaç de taulons de fusta; el vidre es col·locarà quasi
verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. Es senyalitzarà l’entorn amb calç i rètols de “precaució
vidre” quan es trobi en zones de pas o poc il·luminades.
A nivell de carrer es limitarà el pas de vianants i treballadors sota els paraments en els quals s’estan col·locant els vidres, i
mai es romandrà o treballarà a la vertical de l’obertura on s’estan instal·lant els vidres.
Es mantindrà neta la zona de pas i treball per evitar caigudes, talls i cops.
Abans de l’inici de qualsevol treball es protegiran tot tipus de forats.
El procés d’instal·lació es realitzarà, sempre que sigui possible, des de l’interior de l’edifici. En cas contrari, el muntador
realitzarà el seu treball sobre una plataforma adequada, i si això tampoc és possible, es farà auxiliat amb un arnés de
seguretat subjectat a un punt fix de l’estructura. Si a les proximitats de la zona de treball s’hi troba algun forat, aquest
estarà degudament protegit.
Si l’alçada ho exigeix, es col·locaran cables o d’altres sistemes de subjecció dels arnesos de seguretat que s’utilitzaran en
treballs superiors als 3 m d’alçada.
Durant la instal·lació de vidres de gran superfície, a més d’utilitzar les ventoses corresponents, serà necessari l’ajut de
terceres persones que, a més de dirigir la càrrega, descàrrega, presentació i col·locació, podran ajudar també en la
col·locació amb els mitjans auxiliars que es necessitin en cada cas.
Per a la col·locació d’aquests vidres, es pot recórrer a una bastida mòbil, però tenint en compte que el pes del vidre no l’ha
de suportar la bastida, sinó un mitjà d’elevació adequat, ja que les persones situades a sobre la bastida no fan més que
guiar el vidre.
El muntatge sobre claraboies i teulats es realitzarà comprovant amb antelació que l’estructura té la resistència suficient per
aguantar el pes de les persones i materials.
Si hi ha vent durant els treballs d’instal·lació de vidres, aquests es suspendran.
Es prohibeix realitzar els treballs amb vidres quan la temperatura sigui inferior a 0ºC.
Els vidres transparents ja instal·lats es senyalitzaran adequadament (amb pintura de calç, per exemple), deixant-hi si cal
les etiquetes de la marca.
Al final dels treballs es recolliran els fragments de vidre que hagin pogut produir-se.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

SERRALLERIA

Avaluació riscos

Riscos
Codi
010 Caiguda de persones a diferent nivell
(muntatge de baranes a terrasses, balcons,
etc.).
020 Caiguda de persones al mateix nivell.

Probabilitat
Gravetat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES

Proteccions
col·lectives

EPI’s

GREU

PROBABLE

ALT

Baranes i
xarxes.

Calçat, casc i
arnés.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (mal apilament).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (trasllat i col·locació).

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.
Lligar i
aplomar.
Xarxa i
marquesines.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc,
guants i
davantal.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (caiguda d’objectes).
130 Sobreesforços (manipulació de baranes,
reixes, etc.).
150 Contactes tèrmics (treballs de soldadura).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament

GREU

POSSIBLE

MIG

Mitjans d’ajut.

Calçat i casc.
Calçat i guants.

Calçat, casc i
guants.
Faixa.
Guants, calçat i
roba de treball.

Aïllament,
allunyament i
confinament.
Posta a terra i
relés

(anul·lació proteccions elèctriques).

diferencials.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
360 Exposició a radiació ionitzant (arc elèctric
de la soldadura).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

PROBABLE

MIG

Extracció
localitzada i
ventilació.
Allunyament.

Tendals.

Mascareta.

•
Protectors
auditius.
Pantalla de
soldador,
guants de cuir,
davantal de
cuir, polaines
de cuir i roba
de treball.
Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _________________________________________________________________














Baranes de seguretat en límits de forjats, forats horitzontals i escales, formades per muntants, passamans, barra
intermitja i entornpeu, si no hi ha les definitives.
Cables fiadors i ancoratges de seguretat per l’arnés de seguretat.
Xarxes de seguretat a balcons i tribunes, entre els dos forjats.
Tanques metàl·liques per a limitar l’accés a determinades zones.
L’ordre i neteja són bàsics per eliminar o reduir la major part dels riscos a més d’un bon costum.
El lligat i aplomat dels materials emmagatzemats previ al seu ús o col·locació definitiva ajuden a eliminar riscos i a
mantenir l’obra neta i endreçada.
Les marquesines de protecció garanteixen que en cas de caiguda d’objectes o material, aquests no arribin al terra,
podent lesionar als propis treballadors o vianants.
Per a la manipulació d’elements o materials pesants, es fa imprescindible l’ús de mitjans d’ajut mecànics per evitar
lesions per sobreesforços.
L’aïllament, allunyament i confinament de les parts elèctriques accessibles de l’excavació, són vitals per evitar els
possibles accidents.
La ventilació del lloc de treball disminueix considerablement el risc d’exposició a pols, tot i que es recomana l’extracció
localitzada sempre que sigui possible.
L’allunyament dels treballadors dels punts de soroll, evita que aquests estiguin exposats al soroll generat per les
màquines.
Quan s’han de realitzar treballs amb una exposició solar intensa durant un llarg període de temps en el mateix lloc, es
recomana l’ús de proteccions col·lectives com ara són els tendals.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ______________________________________________________
















Durant la col·locació de peces de serralleria:

Casc de seguretat.
Arnés de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions.
Pantalla de soldador amb vidre inactínic.
Davantal de cuir per soldador i ferrallistes.
Polaines de cuir per soldador.
Guants contra les agressions d’origen tèrmic.
Faixa dorsolumbar.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES ______________________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Prèviament a la col·locació de peces de serralleria:
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Es procurarà en la mesura del possible que els elements metàl·lics vinguin ajustats de taller, de manera que els ajustos i
treballs de soldadura a obra siguin mínims.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

•
•

S’utilitzaran els guants de protecció contra les agressions mecàniques en totes les operacions que impliquin la manipulació
d’elements metàl·lics.
Si s’utilitza la grua d’obra pels treballs d’hissat de la serralleria, s’haurà d’evitar la permanència o pas de persones sota
càrregues suspeses, tot i acotant les àrees de treball.
Els elements de serralleria es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua o
sobre els muntacàrregues, segons el cas.
La col·locació d’elements de serralleria i trams de canals o baixants, es portarà a terme com a mínim per dues persones
per evitar bolcades, cops i caigudes.
Els trams d’elements metàl·lics allargats transportats a l’espatlla per un sol home aniran inclinats cap enrere, procurant que
la punta que va per davant estigui a una alçada superior a la d’una persona.
Les peces de serralleria a muntar es distribuiran per l’obra al costat de les zones on s’han d’emplaçar de forma definitiva.
Aquestes es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas i es mantindran lligades fins al moment del seu
ús.
Sempre que sigui possible, s’utilitzaran proteccions col·lectives per a la instal·lació de baranes a balcons i escales. Si no és
així, es disposaran d’ancoratges de seguretat als quals ancorar el fiador de l’arnés de seguretat, durant les operacions
d’instal·lació d’elements de serralleria com són les baranes, en balcons, escales, etc.
Els elements metàl·lics que siguin insegurs en situacions de consolidació dels punts de fixació (fraguat del morter, per
exemple), es mantindran apuntalats (o lligats en el seu cas a elements ferms), per garantir la seva perfecte ubicació i evitar
caigudes.
Es procurarà de realitzar tots els ajustos i talls de peces sobre superfícies planes en llocs nets de l’obra, portant-les
després al seu lloc definitiu.
No es permetrà de tallar elements que un altre operari els estigui aguantant amb les mans sense recolzar-les sobre una
superfície plana i perfectament estable.
En tot moment les zones de treball i de pas es mantindran lliures de runes, retalls metàl·lics i d’altres objectes punxants.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables (pintures, etc.) o deixar-los encesos un cop
acabada la feina o durant els descansos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura o tall per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules antirretrocés.
Les zones en les quals pugui existir “pluja d’espurnes” caldrà senyalitzar-les de manera ben visible, per evitar el pas
d’altres operaris sota les mateixes. Una altra solució és la col·locació d’una manta ignífuga.
Si s’utilitza soldadura elèctrica, es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que els cables
d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment aïllat per evitar el risc de
contactes elèctrics. Es prohibeix, en el cas que s’abandoni el lloc de treball, que es dipositi a terra la pinça i l’elèctrode
directament connectat al grup, així com deixar el grup transformador en tensió si s’abandona el lloc de treball.
S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els llocs de treball on es realitzin treballs susceptibles de
generar un incendi (per exemple: soldadures, tall de metalls mitjançant bufador).
En el cas de col·locar baixants i canals metàl·lics de recollida d’aigua que hagin de quedar vistos, caldrà treballar des de
bastides (que disposin de baranes de seguretat quan la plataforma es troba a una alçada igual o superior a 2 m d’alçada),
plataformes d’estisores, cistelles de treball, etc. En el cas de la col·locació de canals de recollida d’aigua, no es permetrà la
seva col·locació des de sobre la mateixa coberta.
En tots els treballs de col·locació de baixants vistos, baranes, elements decoratius o elements que afectin la façana de
l’edifici, caldrà tenir molt en compte la possible presència de xarxes que passin per la mateixa o que hi arribin en algun
punt per via aèria. Caldrà protegir aquestes instal·lacions amb pantalles aïllants quan siguin elèctriques.
Quan sigui necessari (segons criteri del coordinador de seguretat o la direcció facultativa) es requerirà a les companyies
subministradores pel desviament provisional de les mateixes mentre durin els treballs.
Quan es realitzin talls amb radial d’elements metàl·lics, caldrà eliminar les barbes (rebabes) que queden pel costat contrari
al del tall, per evitar talls, ja que l’ús dels guants acostuma a ser insuficient en aquests casos.
Després de tallar un element amb la radial o després de soldar dues peces, s’agafarà la peça deixant un marge de
seguretat respecta del punt de tall o soldadura per evitar cremades.
En cas de realitzar forats en elements metàl·lics, caldrà eliminar constantment la “ferritja” mentre es realitza el forat i
periòdicament de la superfície de treball.
Si es col·loquen reixes al terra, per tapar forats o per realitzar passarel·les, no s’abandonaran les mateixes sense acabar o
sense deixar protegit i indicat el forat. En el cas de les passarel·les, es protegirà el final de les mateixes quan estiguin
sense acabar, i en cas de que les mateixes es situïn a més de 2 m d’alçada, es col·locaran les baranes laterals avançant a
la mateixa velocitat que les passarel·les, de manera que no quedin trams amb el lateral desprotegit.
En el cas de la formació de passarel·les, els treballs es realitzaran des de la part inferior treballant sobre una plataforma
addicional sempre que sigui possible.
Al col·locar les plataformes o elements que vaguin encaixats dins un marc (generalment de perfil metàl·lic), s’evitarà
d’agafar els elements pel seu perímetre. Quan les característiques de l’element no permetin agafar-lo per cap altre lloc
(planxes, elements amb forats massa petits, etc.), es col·locaran separadors que evitin el contacte directa entre l’element i
el marc.

•
•

Al col·locar planxes directament sobre el terra, es col·locaran separadors que evitin el contacte directa de les mateixes
amb el terra.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

PINTURA

Avaluació riscos
Font

Riscos

Probabilitat
Gravetat

Valoració
del Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(mitjans auxiliars insegurs).

GREU

PROBABLE

ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(superfícies de treball lliscadisses,
trepitjades o ensopegades amb
materials/eines en zones de pas o
treball, enllumenat insuficient, etc.).
030 Caiguda d’elements o objectes per
desplomar-se.
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals, etc.).

LLEU

PROBABLE

MIG

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Plataformes,
Calçat, casc i arnés de
baranes i xarxes.
seguretat.
Ordre i neteja





•
•

Calçat i casc de
seguretat.

•
GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

050 Caiguda d’objectes o elements
despresos.

LLEU

PROBABLE

MIG

Entornpeu, xarxes,
lones marquesines
Equips o mitjans de
transport i
d’elevació
Lona i tanca.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Ordre i neteja

Calçat de seguretat.

070 Cops contra objectes o elements
immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

Espai de treball

Calçat, casc i guants de
seguretat.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules
(projecció de partícules durant el
raspallat i preparació de la superfície
suport, etc.).
130 Sobreesforços (postures forçades
durant pintat de sostres, càrrega i
descàrrega de bidons de pintura).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

180 Contactes amb substàncies càustiques LLEU
o corrosives (contacte amb
dissolvents).
310 Exposició a pols i contaminants químics LLEU
(inhalació).

PROBABLE

MIG

PROBABLE

MIG

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

POSSIBLE

MIG

GREU

Lona, xarxa.

Equips o mitjans
per a la
manipulació o
elevació

Calçat i casc de
seguretat.
Calçat i guants de
seguretat.
Calçat i casc de
seguretat.

Calçat, casc i guants de
seguretat.
Ulleres de seguretat i
gorra.
Faixa dorsolumbar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guants impermeables

•

Ventilació de locals
interiors

Mascareta.

•

Lona, xarxa

Roba de treball.

Plataformes de treball de les bastides.
Xarxes de seguretat verticals col·locades entre forjat i forjat per a treballs en balcons.
Baranes de seguretat a les bastides, en els límits de forjats, forats horitzontals i escales, formades per muntants,
passamans, barra intermitja i entornpeu.
Cables fiadors pels cinturons de seguretat.
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones, col·locades a les bastides tubulars.
Tanca.

•

•
•
•
•

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

•
•

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

•






•
•

Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Guants contra les agressions químiques (impermeables).
Calçat de seguretat.

Ulleres antiprojeccions (projeccions de partícules durant el raspallat, etc.).
Equip de protecció respiratòria (mascareta per a pols i/o dissolvents).
Faixa dorsolumbar (sobreesforços al manipular pots de pintura de gran tamany).
Gorra (protectora contra pintura al cabell).
Arnés de seguretat.

MESURES PREVENTIVES ____________________________________________________________________

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________










•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs de pintura i sobre les mesures de
prevenció i protecció a adoptar, en especial la informació continguda a les fitxes de seguretat dels productes emprats,
incloent-hi també la correcta manipulació de càrregues, per tal de realitzar-los de forma segura.
Els recipients amb pintures i vernissos amb dissolvent orgànic, així com els mateixos dissolvents s’emmagatzemaran en
llocs destinats a aquesta finalitat, ventilats i allunyats de focs i del sol directa. Es col·locarà un extintor de pols químic sec al
costat de la porta d’accés a aquest magatzem i se senyalitzarà amb senyal d’advertència de “materials inflamables” i de
prohibició de “prohibit fumar” localitzades sobre la mateixa porta.
Es prohibeix fumar o menjar a les estances a les quals es pinti amb pintures que continguin dissolvents orgànics o
pigments tòxics.
Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables si els recipients estan en mal estat o no
hermèticament tancats, per tal d’evitar la generació d’atmosferes tòxiques o explosives.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials i d’eines (en especial les
bastides).
Les operacions de raspallat mitjançant polidora elèctrica de mà a l’interior de locals o edificacions s’executaran sempre
sota ventilació per corrent d’aire, per tal d’evitar respirar la pols en suspensió.
S’evitarà el contacte directe de les pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors de proteccions
adequades que els protegeixin de possibles esquitxades i permetin l’execució dels treballs amb normalitat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les activitats
anteriors. En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar barana de seguretat, l’operari exposat a risc de
caiguda a diferent nivell haurà d’emprar l’arnés de seguretat convenientment ancorat.
Si cal pintar una estructura metàl·lica, es farà des de l’interior de cistelles de soldador o de plataformes elevadores.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant elements
pneumàtics o per cabrestants accionats elèctricament, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu descens
involuntari.
Es prohibeix la formació de superfícies de treball a base d’un o més taulons recolzats als graons de dues escales de mà,
encara que siguin de tisora, o a base de bidons, piles de materials, paletes o assimilables.
En cas de necessitar plataformes de treball sobre cavallets a alçades superiors a 3 metres, aquests s’hauran de travar per
tal de garantir la seva estabilitat.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda des d’alçada superior a 2 m, es disposarà una
protecció a base de barana de seguretat perimetral (elements de protecció a 90 i 45 cm i entornpeu de 15 cm) .
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de
trànsit per evitar moviments indesitjables.
Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm i conformaran una superfície uniforme sense forats,
obertures ni sortints.
Es prohibeix la utilització de bastides de cavallets en balcons, terrasses i perímetres de forjats si prèviament no s’ha
instal·lat una xarxa tibada entre els forjats o bé, s’han disposat baranes de seguretat (protecció col·lectiva) a una alçada de
90 cm per sobre de la plataforma de treball. Si no existeixen aquestes proteccions, es penjaran elements fermats a
l’estructura on amarrar-hi el fiador de l’arnés de seguretat (protecció individual).
Per tal d’impedir ensopegades o relliscades, es prohibeix la col·locació de cartons, taulells, plàstics, etc. sobre les
plataformes de treball. A més, a les superfícies inestables o fràgils es disposarà de bases de recolzament i repartiment per
evitar desploms.
Les escales de mà disposaran de sabates antilliscants o altres dispositius que impedeixin que els punts de recolzament
pugui relliscar. Les escales simples s’hauran de subjectar per la seva part superior sempre que es realitzin treballs a més
de 3,5 m d’alçada i que, a més suposin la realització de moviments o esforços intensos.
Les escales de tisora portaran cadena o altre element de limitació de la seva obertura.
Queda prohibit l’ús d’escales de ma de construcció improvisada i de longitud superior a 5 m. Es permetran treballs a més
de 3,5 m d’alçada solament si s’utilitza arnés de seguretat.
S’acotarà la part inferior on es realitzen els treballs de pintura senyalitzant el risc de caiguda d’objectes.
Els pots industrials de pintures i dissolvents es disposaran sobre taulons de repartiment de càrregues per tal d’evitar
sobrecàrregues.
El personal encarregat de manipular dissolvents orgànics (o pigments tòxics) durà a terme una profunda higiene personal
(mans, cara i roba de treball) abans de realitzar qualsevol tipus d’ingestió (fumar, beure o menjar).
Els locals interiors es mantindran permanentment ventilats.
Durant els treballs de pintura de senyalització d’equips o instal·lacions (canonades, equips moto-bomba, calderes,
conductes, etc.) es prohibeix realitzar proves de funcionament.
Es prohibeix pintar amb pintures inflamables prop de treballs de soldadura o en les proximitats de fonts de radiació.
En les operacions de preparació de la superfície suport amb generació de fragments o partícules, caldrà utilitzar protecció

•
•
•
•
•

ocular.
Les bastides o plataformes de treball s’hauran de disposar de forma que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de les
espatlles, per evitar treballar amb postures forçades.
Per a la manipulació dels bidons es disposarà de mitjans mecànics.
La manipulació manual de materials fins un pes de 25 Kg la podrà realitzar una sola persona; fins a 50 Kg hauran de ser
dues persones i per a pesos superiors s’haurà de disposar de medis o mitjans auxiliars.
L’abocament de pigments en el suport (preparació de pintures) es realitzarà des de la menor alçada possible, per tal
d’evitar esquitxades o formació d’atmosferes amb pols.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Aquesta fitxa caldrà que vagi acompanyada de les fitxes corresponents als mitjans auxiliars a emprar (bastides, plataformes de
treball, etc.), a més de les dels possibles treballs a realitzar i de les de la maquinària i eines que correspon d’utilitzar.

•
•
•
•
•
•
•

INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS
•

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

Probabilitat
Gravetat

•

MUNTATGE DE DIPÒSITS AMB PLAFONS PREFABRICATS DE
FORMIGÓ

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Riscos

•

Caldrà senyalitzar i tancar un perímetre de seguretat al voltant del camió que transporta el mòdul per tal d’evitar la
presència de personal a la zona de descàrrega i d’influència del camió i el mòdul en cas de bolcada, així com el radi
d’acció de la grua quan el mòdul estigui suspès de la grua.
El camió haurà de estirar els estabilitzadors per aconseguir una millor estabilitat del camió abans de l’inici dels treballs de
càrrega o descàrrega del mòdul. Aquests hauran d’assentar-se sòlidament sobre una base de consistència adequada o
sobre elements de repartiment.
La grua o camió grua utilitzat en la càrrega i descàrrega del mòdul hauran de ser conduïts per personal especialista amb
una bona visió del lloc de descàrrega i tot el tram que ha de recórrer el mòdul.
La ubicació exacta del mòdul al seu lloc es farà amb l’ajut de cordes guia i mai directament amb les mans.

Avaluació riscos

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

Codi

Sempre que sigui possible, les eslingues es fixaran a punts especialment dissenyats dels mòduls, i es procurarà aixecarles i transportar-les en la posició definitiva de les mateixes.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Càrrega o descàrrega de mòduls mitjançant grua o camió grua:
•

Avaluació riscos

S’haurà de comprovar la resistència del terreny on es situarà el mòdul, per evitar la seva inestabilitat.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials i d’eines.
S’evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les àrees de treball.
Es governarà per mitjà de cordes - guia, i mai directament amb les mans. Tampoc es balancejaran les càrregues suspeses
de la grua.

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació dels mòduls).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (durant la col·locació dels mòduls
a l’acompanyar-los).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles (durant el transport dels mòduls).

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Tanca,
senyalització i
acotat.

EPI’s
Calçat, casc i
guants.
Calçat i guants.

Tanca,
senyalització i
acotat.
Botzina, cabina
i tanca.
Botzina i tanca.

Calçat, guants i
casc.

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi

Riscos

Probabilitat
Gravetat

Calçat i casc.

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

Calçat i armilla.

Calçat, casc i
arnès.

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc de
seguretat.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc de
seguretat.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i cabina.

Calçat, casc i
guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (durant la col·locació dels plafons
a l’acompanyar-los).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

POSSIBLE

MIG

Mitjans d’ajut.

Calçat, guants i
casc.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Cabina i tanca.

Calçat.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

MIG

Botzina i tanca.

Calçat i armilla.

•

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.




Tanques metàl·liques per a la senyalització de la zona inferior a la que es realitzen els treballs.
Senyalització i acotat de la zona on es realitzin les maniobres de descàrrega del mòdul.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en l’execució de moviment de
terres.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
 Calçat de seguretat.
 Roba de treball.
 Armilla retrorreflectant.

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.

Línies de vida,
tanca i
baranes.

EPI’s

GREU

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(mitjans auxiliars, treballs propers a
l’extradós del dipòsit).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny lliscadís, materials/eines
emmagatzemades de forma inadequada,
etc).
030 Caiguda d’objectes o elements per desplom
(esllavissades de terres no coherents
durant els treballs a l’extrasdós del dipòsit,
etc).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació dels plafons).

PROTECCIONS COL·LECTIVES.







Línies de vida per a la subjecció dels arnesos de seguretat.
Tanques metàl·liques per a la senyalització de la zona inferior a la que es realitzen els treballs.
Baranes de seguretat en límits de la cota superior del dipòsit.
Cabina de la maquinària utilitzada per a la elevació dels plafons. Aquesta ha de ser capaç de suportar l’impacte dels
plafons en cas de caiguda dels mateixos.
Els mitjans d’ajut en el guiatge d’elements de gran tamany és imprescindible per evitar la possibilitat d’atrapaments per o
entre objectes.
A la maquinària, botzina automàtica de marxa enrera.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:









Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà).
Calçat de seguretat.
Arnès de seguretat.
Armilla termorreflectant.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

Avaluació riscos

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Es supervisaran de forma diària els estrebaments o talussos i s’extremaran les mesures de seguretat en cas de pluges o
canvis climatològics sobtats que puguin alterar les condicions del terreny.
A les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell (tall de l’excavació), es col·locaran baranes tubulars de peus drets
clavats en el terreny.
S’evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les àrees de treball.
Es governarà per mitjà de cordes - guia, i mai directament amb les mans. Tampoc es balancejaran les càrregues suspeses
de la grua. A ser possible es guiaran els plafons amb un mínim de 2 persones.
Per a l’elevació dels plafons s’utilitzaran com a mínim 2 eslingues, separades entre elles per tal de millorar l’estabilitat del
conjunt. Aquestes es col·locaran de manera que el plafó no pugui lliscar lateralment quan aquests es col·loquin
horitzontalment.
Sempre que sigui possible, les eslingues es fixaran a punts especialment dissenyats i deixats en els plafons durant la seva
construcció, i es procurarà aixecar-les i transportar-les en la posició definitiva de les mateixes.
No es desenganxaran els plafons de les eslingues fins que els mateixos estiguin fixats a l’estructura que les suporta.
S’acotarà la part inferior on es realitza el tancament senyalitzant el risc de caiguda d’objectes.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els frens de
trànsit per evitar moviments indesitjables.
Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm. i conformaran una superfície completament quallada de
taulons, sense forats ni sortints que puguin originar caigudes.
No s’utilitzarà l’escala de mà per pujar a llocs d’alçada sense subjecció prèvia de l’arnés de seguretat a punts fixes
disposats per aquesta funció.
Les bastides o plataformes de treball s’hauran de disposar de forma que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de les
espatlles, per evitar treballs amb postures forçades.
En cas d’utilitzar plataformes de treball d’estisores o sobre braç hidràulic, aquestes hauran de disposar de baranes
perimetrals de 90 cm d’alçada amb barana intermitja i sòcol de 15 cm d’alçada.
Les plataformes de braç hidràulic han de disposar de sistemes d’estabilització de la base per garantir que aquesta no es
pugui desplaçar amb un treballador sobre la plataforma i el braç estirat. A ser possible, el treballador disposarà de controls
per dirigir el moviment del braç hidràulic i la plataforma, però no els moviments de desplaçament de la base.
Les plataformes d’estisores han de quedar perfectament frenades abans de la seva utilització i no es podran desplaçar
horitzontalment amb la plataforma aixecada, seguint sempre les indicacions del fabricant.
En els dos tipus de plataformes indicats, no es treballarà a l’exterior en cas de pluges o vents forts.
No es carregaran les plataformes per sobre del límit indicat pel fabricant.
Aquestes plataformes no es podran utilitzar en zones de pendent superior a la indicada com a màxima pel fabricant.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•

PARETS DE TANCA

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Passarel·les.
Calçat i casc.

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(treballs sobre bastides de cavallets, rases
obertes, etc.).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(restes de material pel terra, fang, reixes,
etc.).

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat i casc.

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (caiguda de reixes per pes
excessiu o de parets fresques en cas de
vents forts o cops).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (reixes de grans dimensions,
rotlles de malla de torsió simple, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(restes de material o reixes metàl·liques).

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

INEVITABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Guants.

100 Projecció de fragments o partícules (tall de
peces ceràmiques o reixes, carejat de
pedres i esquitxades de morter).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (manipulació dels blocs en
parets altes o de reixes de pes o
dimensions elevades).
180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment).

GREU

PROBABLE

ALT

Ulleres.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació en els talls amb radial).

LLEU

PROBABLE

MIG

Mascareta.

360 Exposició a radiacions ionitzants (arc
elèctric de soldadura).

GREU

PROBABLE

ALT

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Pantalla de
soldador, roba
de treball i
guants de cuir
Roba de treball
i casc o barret
d’ala
perimetral.

Calçat i guants.
Tanca i ordre i
neteja.

Mitjans d’ajut.

Calçat.

Faixa.
Guants
impermeables i
botes
impermeables
Calçat, roba i
guants.

Tanca i
senyalització.

Armilla.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.




Passarel·les en les zones de pas sobre les rases per evitar que es salti per sobre les mateixes.
Tanques metàl·liques per limitar el pas a persones no autoritzades.
L’ordre i neteja periòdics del lloc de treball són molt importants per disminuir els riscos a més de molt recomanables.




En el cas de manipular elements de pes elevat és aconsellable l’ús de mitjans mecànics d’ajut.
En el cas de treballs que es realitzin al límit de zones de circulació de vehicles, és molt important la senyalització als
vehicles de la zona afectada per les obres.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Ulleres antiprojeccions (tall de blocs o carejat de pedres).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Botes impermeables de seguretat.
Faixa dorsolumbar (sobreesforços).
Armilla retrorreflectant.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Pantalla de soldador amb vidre inactínic.
Guants de cuir per soldador.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.















Avaluació riscos

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors per les tasques a realitzar i la maquinària i mitjans auxiliars a
utilitzar.
Les reixes i material emmagatzemat haurà de col·locar-se en un lloc que no pugui afectar al desenvolupament normal de
les obres. Les reixes s’emmagatzemaran sempre en posició horitzontal sobre una base de fusta que les separi del terra, i
no recolzades sobre la paret de tanca.
Sempre que sigui possible, els blocs de pedra a utilitzar per l’execució de parets de tanca de maçoneria vindran carejats
de taller i apunt per col·locar a l’obra.
Es recomana repartir uniformement el material sobre la plataforma de treball de la bastida de cavallets i no es
sobrecarregarà la mateixa (un màxim de dues filades amb peces de bloc, de tres amb peces ceràmiques i variable segons
el tamany amb peces de maçoneria).
Aquestes bastides s’hauran de muntar sobre una superfície plana i uniforme o sobre elements d’anivellació que permeti
aconseguir una plataforma de treball horitzontal.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials o reixes i d’eines. En el cas de
tanques amb malla de torsió simple, no es deixaran restes de filferro pel terra de més de 20 cm de llargada que puguin
provocar ensopegades i caigudes al mateix nivell.
En cas de paret de tanca d’alçada superior a 1,50m es suspendran els treballs quan bufi el vent amb una velocitat superior
a 50 Km/h. En aquest cas no es deixaran reixes a mig col·locar i sense fixar de manera definitiva, sobretot si aquestes són
molt denses.
Quan es parin els treballs per un vent excessiu, caldrà col·locar tanques que limitin l’accés a l’última zona executada.
Quan es treballi al límit de carreteres o zones de trànsit de vehicles, caldrà col·locar tanques que permetin el pas del
personal per fora de la tanca a realitzar i per dins de la zona tancada. Caldrà col·locar a més senyals de perill obres, pas
estret, velocitat màxima permesa, etc. segons indiqui el pla de seguretat i segons el tipus de via i afectació a la mateixa
(seguir ITC 8.3).
Caldrà que els treballadors rebin formació i informació sobre manipulació manual de càrregues, donat que els blocs i les
reixes normalment utilitzades són de grans dimensions i pes.
Les reixes o malla de torsió simple (“tela metàl·lica”) no es col·locaran immediatament després de realitzar els pilars i paret
que les suporten o de clavar els peus, esperant un mínim de 24 hores des de la seva execució per tal de garantir la
resistència dels suports.
Les reixes de grans dimensions es manipularan per un mínim de dues persones alhora. Igualment es farà amb la malla de
torsió simple (“tela metàl·lica”), per la col·locació de la qual un operari estirarà el rotlle i un altre la fixarà als pals de suport
prèviament clavats. En aquest cas es deixarà un marge entre el lloc on es fixa la malla i el rotlle d’aproximadament 3,00m
sempre que sigui possible.
Els talls amb radial d’una reixa metàl·lica es faran amb la mateixa en posició horitzontal i sobre una taula o cavallets de
suport sempre que sigui possible, minimitzant les actuacions amb la reixa en el seu lloc definitiu, només permeses per
petits ajustos. Un cop realitzat el tall caldrà eliminar les “rebabes” abans de manipular-la.
Quan es col·loquin reixes soldades als suports, caldrà acompanyar aquesta fitxa de la de treballs de serralleria i de la de
grup de soldadura elèctrica, i seguir les indicacions específiques de les mateixes.
Quan a la fi de la jornada laboral es deixi un tram de paret de tanca recent acabat o unes reixes recent clavades a la paret,
caldrà col·locar tanques o altres sistemes que evitin l’accés al mateix i senyalitzar-lo adequadament.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja) quan es treballi a l’exterior o en
zones exposades.

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•

COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI URBÀ

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (elements del mobiliari urbà,
eines manuals, etc.).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de peces del
mobiliari urbà).
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants, calçat i
casc.
Ulleres o
pantalles.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

150 Contactes tèrmics (cremades en treballs de
soldadura de pletines d’ancoratge
d’elements del mobiliari).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (contacte amb ciment en treball
de fixació d’elements al paviment).
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles (vehicles asfaltat o transport).
360 Exposició a radiació ionitzant (arc elèctric
de la soldadura).

LLEU

PROBABLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines (elements
metàl·lics o sortints del mobiliari).
100 Projecció de fragments o partícules
(cargolat de peces al paviment, obertura de
regates, etc.).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (radial, formigonera, trepant).
130 Sobreesforços.

PROTECCIONS COL·LECTIVES






MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Ordre i neteja.
Calçat i casc.

Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària.
Tanca metàl·lica.
Proteccions envoltants del elements mòbils de màquines.
Mitjans auxiliars d’ajut pel transport d’elements (transpalet, camió grua, etc.).
Posta a terra i relés diferencials.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Casc de seguretat.

Cabina i pòrtic.

Proteccions
envoltants.
Mitjans
auxiliars d’ajut.

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat, casc i
guants.

Calçat, guants i
casc.
Faixa.
Guants, roba
de treball,
davantal de
cuir, polaines.

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Guants
imperm.
Botzina i tanca.

Calçat i armilla.
Pantalla de
soldador amb
vidre inactínic,
roba de treball.
Roba de treball.












Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Guants contra les agressions químiques.
Cinturó porta eines.
Faixa dorsolumbar.
Armilla retrorreflectant.
Roba de treball.
Ulleres antiprojeccions.
Davantal de cuir.
Pantalla de soldador amb vidre inactínic.

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Quan es treballi en zones obertes a la circulació de vehicles o vianants, aquestes es protegiran amb tanques metàl·liques
que limitin l’accés a la zona on es desenvolupen els treballs, així com la seva zona d’influència sempre que sigui possible.
Els elements de mobiliari urbà es descarregaran en blocs perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua del
camió.
La tanca s’il·luminarà, sempre que obstaculitzi el pas de persones o vehicles i la il·luminació existent no sigui suficient,
cada 10 m de longitud i a les cantonades, amb llums vermelles.
En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinària d’elevació i els cables de 5
metres.
S’haurà de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials, retalls metàl·lics, objectes
punxants i d’eines. També es mantindran nets de morter fresc o d’altres substàncies pastoses per evitar així relliscades.
En la col·locació dels elements que conformen el mobiliari urbà, i per evitar sobreesforços innecessaris, es descarregaran
aquests el més a prop possible del seu lloc d’emplaçament definitiu. Aquestes es disposaran de manera que no
obstaculitzin les zones de pas.
Els elements que siguin insegurs en situacions de consolidació dels punts de fixació (fraguat del morter, per exemple), es
mantindran apuntalats (o lligats en el seu cas a elements ferms), per garantir la seva perfecte ubicació i evitar caigudes.
Es procurarà de realitzar tots els ajustos i talls de peces sobre superfícies planes en llocs nets de l’obra, portant-les
després al seu lloc definitiu.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.
La col·locació d’elements de mobiliari urbà allargats i de pes, es portarà a terme com a mínim per dues persones per evitar
bolcades, cops i caigudes.
En cas que en els treballs de col·locació del mobiliari urbà s’utilitzi soldadura, caldrà tenir en compte un seguit de
No s’utilitzaran d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables o deixar-los encesos un cop acabada la
feina o durant els descansos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules
antirretrocés.
Les zones en les quals pugui existir “pluja d’espurnes” caldrà senyalitzar-les de manera ben visible, per evitar el pas
d’altres operaris sota les mateixes. Una altra solució és la col·locació d’una manta ignífuga.
Si s’utilitza soldadura elèctrica, es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que els cables
d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment aïllat per evitar el risc de
contactes elèctrics. Es prohibeix, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, que es dipositi a terra la pinça i l’elèctrode
directament connectat al grup, així com deixar el grup transformador en tensió si s’abandona el tall d’obra.
S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs susceptibles de
generar un incendi (per exemple: soldadures, tall de metalls mitjançant bufador).
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

Riscos

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Tanca, baranes Calçat i casc.
i plataformes.
Calçat i casc.

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny disgregat, runes, etc.).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (al clavar els senyals).

GREU

POSSIBLE

MIG

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de
càrregues).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules (en
l’excavació i perforació del terreny).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles (si el pes és excessiu i està molt
allunyat del camió).
130 Sobreesforços (per postures forçades).

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina i tanca.

Calçat i armilla.

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina.

Mascareta.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Roba de treball.

Calçat i casc.
Tanca i cabina.

Botzina, cabina
i tanca.

Calçat i casc.

Calçat i casc.
Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



Tanques metàl·liques.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en l’execució d’excavació de
terres.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:









Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Armilla retrorreflectant.
Equip filtrant de partícules (mascareta).

Treballs de senyalització horitzontal sobre paviment asfàltic i vertical en carrers o carreteres. S’inclouen pintures, senyals de
trànsit, semàfors, indicacions, pòrtics de senyalització, tanques de seguretat metàl·liques, etc.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

AVALUACIÓ DE RISCOS.

•
•

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).

Gravetat

Prèviament als treballs:

•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.
Els treballadors rebran la corresponent formació per a la correcta manipulació manual de càrregues.

•

L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant la senyalització:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

No es treballarà en cas de pluja intensa o forts vents.
Abans de començar els treballs, cal disposar la senyalització adequada per indicar la presencia dels treballs als vehicles o
vianants que circulin per la carretera o carrer. Aquesta senyalització s’haurà de disposar en funció de l’afectació de les
obres, la intensitat de circulació, el tipus de calçada, la visibilitat, etc. i s’hauran de seguir les indicacions del coordinador
de seguretat i la direcció facultativa.
Sempre que sigui necessari s’aturarà o desviarà el trànsit per garantir la seguretat dels treballadors.
Quan es realitzin treballs de senyalització horitzontal, la pintura utilitzada s’haurà d’emmagatzemar en llocs ventilats i
protegits del sol.
L’encarregat de realitzar els treballs de pintura es situarà d’esquena al vent, i haurà de comprovar que la pintura en
suspensió (en cas d’aplicar-la amb pistola) no es dirigeixi cap als seus companys de treball o els vianants.
Aquests treballs es realitzaran seguint postures ergonòmiques per evitar sobreesforços per treballs en postures forçades.
Quan es realitza la col·locació de senyalitzacions verticals i sobretot pòrtics de senyalització, caldrà senyalitzar, desviar o
aturar el trànsit.
En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinària i els cables de 5 metres com a
mínim.
S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines, deixant un marge entre els
treballadors i la màquina de 5 metres com a mínim.
Quan l’execució dels treballs requereixi la retirada d’arbres, tant per mitjans mecànics com manuals, s’acotarà l’àrea que
pugui ésser afectada per la caiguda d’aquests i s’avisarà a tots els treballadors de la tala de l’arbre. En el cas que aquests
estiguin molt pròxims a línies elèctriques aèries, caldrà tallar primer les branques més petites de la part propera a les
mateixes fins que es pugui garantir que al caure l’arbre, no pugui fer-ho sobre les línies.
Quan es col·loquin pòrtics de senyalització, no es permetrà passar les càrregues sobre vehicles o persones, aturant o
desviant el trànsit per la seva part inferior.
Pel muntatge de pòrtics de senyalització és aconsellable el treball sobre plataformes amb baranes de seguretat, i no sobre
escales d’estisores.
No es treballarà mai sobre escales de ma recolzades a la mateixa estructura a muntar si aquesta no és totalment estable i
segura.
Durant la col·locació de semàfors o altres sistemes de senyalització connectats a la xarxa elèctrica, es realitzaran tots els
treballs sense tensió, realitzant la connexió a la xarxa elèctrica a l’últim moment per tal de comprovar el seu funcionament.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

PROBABLE

MIG

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules (en
l’excavació i el transport de vegetació).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (amb els elements de subjecció i
al descarregar els arbres).
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles (si el pes és excessiu i està molt
allunyat del camió).
130 Sobreesforços (per manipulació d’arbustos
massa pesats o en la col·locació definitiva).

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Cabina.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat i armilla.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Cabina.

Calçat, casc i
guants.
Botzina,
cabina, tanca i
topalls.

Calçat i casc.

Mascareta.
Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES___________________________________________________________________________




Tanques metàl·liques.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en l’execució d’excavació de
terres.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)________________________________________________________________
Avaluació riscos

TREBALLS DE JARDINERIA

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

Gravetat

Probabilitat

Faixa dorsolumbar.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Armilla retrorreflectant.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Ulleres antiprojeccions.
Equip filtrant de partícules (mascareta).

ALTRES MESURES PREVENTIVES________________________________________________________________________
Prèviament als treballs:

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi Riscos









Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell (dins
els forats).

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(terreny disgregat, fangós, etc.).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (al plantar els arbres).

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant operacions d’elevació de
càrregues).

GREU

POSSIBLE

MIG

•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Es disposarà d’informació prèvia dels serveis i instal·lacions existents.
El solar ha d’estar envoltat per una tanca no inferior a 2 m.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.
Els treballadors rebran la corresponent formació per a la correcta manipulació manual de càrregues.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Durant la plantació:

Tanca.

Calçat i guants.

•

Calçat i casc.

•

En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinària i els cables de 5 metres com a
mínim.
Si quan s’executa qualsevol operació es troba una anomalia no prevista (curs aigua, restes de construccions, etc.) es
paralitzarà l’obra, almenys aquest punt i es comunicarà a la Direcció Tècnica.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines, deixant un marge entre els
treballadors i la màquina de 5 metres com a mínim.
Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als seients existents a la mateixa.
Quan es realitza la marxa enrera i el conductor no tingui bona visibilitat, ha de ser ajudat per un altre operari des de
l’exterior del vehicle. Igualment caldrà l’ajuda d’un segon operari quan les branques o fullatge de l’arbre o arbust a plantar
no permetin la visibilitat del conductor del vehicle.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació per la plantació d’arbres o arbustos, caldrà localitzar les possibles instal·lacions
existents i senyalitzar-les.
Quan l’execució dels treballs requereixi la retirada d’arbres, tant per mitjans mecànics com manuals, s’acotarà l’àrea que
pugui ésser afectada per la caiguda d’aquests i s’avisarà a tots els treballadors de la tala de l’arbre. En el cas que aquests
estiguin molt pròxims a línies elèctriques aèries, caldrà tallar primer les branques més petites de la part propera a les
mateixes fins que es pugui garantir que al caure l’arbre, no pugui fer-ho sobre les línies.
S’han de prohibir els treballs d’excavació en la proximitat de pals elèctrics la estabilitat dels quals no resti garantida abans
de l’inici de les tasques.
Durant l’elevació dels arbres per col·locar-los dins el forat, no es podrà passar sobre les persones, delimitant l’espai de pas
i la zona de possible afectació en cas de caiguda, no permetent la presència de persones dins aquest espai.
No es desenganxarà l’arbre de l’aparell d’elevació fins que aquest estigui col·locat dins el forat i el mateix completament
reomplert de terra compactada. En cas de dubtes sobre l’estabilitat de l’arbre (degut a forts vents, poca terra, terreny molt
feble, etc.), caldrà falcar l’arbre abans de desenganxar-lo de l’aparell d’elevació. Aquestes falques s’hauran de senyalitzar
per evitar ensopegades.
Amb la fi de no deixar desnivells que puguin originar caigudes, el reomplert dels forats dels arbres o arbustos es realitzarà
immediatament després de plantar-los, retirant també la terra sobrant.
No es manipularà cap planta o arbre sense guants, ja que existeixen moltes plantes amb espines o substàncies nocives.
Es regaran periòdicament els forats, les plantes o arbres i les caixes de camió, per evitar la pols.

Avaluació riscos

TREBALLS A L’EXTERIOR

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i plantilla antilliscant)
Armilla retrorreflectant.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

1.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Caldrà senyalitzar la zona afectada per les obres de manera que quedi restringit l’accés de persones alienes a l’obra. Es
procurarà també evitar el pas de vehicles dins la zona on es realitzen els treballs.
Quan es realitzin rases que no es taparan el mateix dia, caldrà que aquestes quedin perfectament senyalitzades per evitar
que puguin caure-hi persones a l’interior.
L’acopi de materials es realitzarà en poca alçada, per evitar que es desplomin per efectes del vent o cops. L’acopi es
realitzarà lluny de rases o talussos que es puguin esllavissar.
Es suspendran els treballs en cas de pluges intenses o quan el terreny estigui enfangat amb perill de relliscades. En
aquests casos es procurarà de buscar feines a l’interior o en zones que es trobin en bon estat. De la mateixa manera es
posarà especial atenció en el cas de treballs al costat de lleres de rius o rieres.
Quan a conseqüència del vent existeixi risc de trencament de branques d’arbres propers que puguin caure sobre els
treballadors, caldrà evitar els treballs en aquesta zona buscant espais lliures i sense arbres.
Caldrà comprovar sempre que es mantingui la distància mínima de seguretat respecte a les línies elèctriques de més de
1000 v, que no serà inferior a 4 m.
Quan es treballi al costat de talussos o barrancs amb risc de caiguda a diferent nivell, caldrà senyalitzar la part superior
dels mateixos deixant un marge de 1,5 m des de la part superior del mateix. Si per aquesta zona hi ha de circular
màquines o vehicles pesats caldrà deixar un marge superior en funció del tipus de terreny i la inclinació del talús, que ha
de determinar la direcció facultativa.
Si es treballa en terrenys amb herbes altes que no permeten la bona visibilitat del terreny de suport, caldrà netejar el
mateix abans de l’entrada dels treballadors, per permetre la visibilitat directe del terreny i evitar la possible presència
d’insectes o animals nocius.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Aquesta fitxa caldrà que vagui acompanyada de les corresponents als treballs que es realitzin, així com de les fitxes dels
mitjans auxiliars i les de la maquinària que s’utilitzarà.

•
Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i tapes.

Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Tanca i ordre i
neteja.
Tanca.

GREU

PROBABLE

ALT

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.
220 Accidents causats per éssers vius.












Tanca i
apuntalaments.
Tanca i ordre i
neteja.
Eines de tall
plegables o
retràctils.
Lona.
Botzina, tanca i
topalls.
Mitjans d’ajut.

Botzina, tanca,
topalls i
senyalització
Tendals.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.
Calçat.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.
Calçat i casc.
Faixa.
Guants imp. i
botes imp.
Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat i armilla.
Roba de treball,
casc i barret.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Avaluació riscos

Codi Riscos

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________












Tanques d’obra, de la tipologia que l’empresa disposi o sigui necessària.
Tapes de fusta per l’oclusió de forats horitzontals.
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres en els casos que sigui necessari.
Les eines de tall de fulla plegable o retràctil eviten que es puguin deixar sense utilitzar les mateixes amb l’element de tall
accessible.
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones.
Botzina automàtica de marxa enrera de la maquinària utilitzada en l’execució de moviment de terres.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
Senyalització de les obres que afecten la calçada o carrer per informar als vehicles amb la suficient antelació.
Els tendals són un sistema senzill per a la protecció solar dels treballadors sobretot els que han de realitzar treballs a
l’exterior com el ferrallat d’armadures, etc.

TREBALLS A LA COBERTA
Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

PROBABLE

ALT

Baranes,
xarxes i tapes
Ordre i neteja i
passarel·les.
Xarxes,
entornpeu i
marquesines.
Tanca, lones,
xarxes i
marquesines.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

PROBABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

Lona.

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

Mitjans d’ajut.

Faixa.

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.
380 Exposició a radiació solar.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Tendals.

Calçat, casc i
arnés.
Calçat i casc.
Calçat i guants.
Calçat, casc i
cinturó.

Guants
impermeables
Roba de treball,
casc i barret.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

Casc de seguretat.



Baranes de seguretat a les bastides, en els límits de forjats i forats horitzontals, formades per muntants, passamans, barra












intermitja i entornpeu.
Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals, segons el cas.
Tapes per la protecció dels forats horitzontals de l’estructura (ventilació, claraboies, etc.).
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Passarel·les de seguretat pel pas per sobre les armadures i casetons.
L’entornpeu com a element de la barana de seguretat és imprescindible per evitar la caiguda d’objectes.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres.
Tanques d’obra, de la tipologia que l’empresa disposi o sigui necessària.
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones, col·locades a les bastides tubulars o
tapant forats horitzontals.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
Els tendals són un sistema senzill per a la protecció solar dels treballadors sobretot els que han de realitzar treballs a
l’exterior com el ferrallat d’armadures, col·locació de teules, etc.

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

GREU

PROBABLE

ALT

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

Botzina, tanca,
topalls i
senyalització

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina,
allunyament i
manteniment.

Protector
auditiu.

340 Exposició a vibracions.

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa i
canelleres.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Seients amb
esmorteïdor i
empunya-dures
antivibratòries
Tendals i
cabina.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

Casc de seguretat.

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).

Calçat de seguretat.

Arnés de seguretat.

Cinturó porta eines.

Ulleres antiprojeccions.

Faixa dorsolumbar.

Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).

Roba de treball.

Barret d’ala perimetral.

•
•
•
•
•
•
•
•





Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Caldrà organitzar els treballs de manera que no es realitzin dues o més tasques simultànies a la mateixa vertical.
La zona més propera a l’edifici on es realitzen els treballs a la coberta, caldrà que quedi perfectament senyalitzada per
evitar el pas de personal en aquesta zona. Si el pas de persones o vehicles no es pot eliminar, caldrà protegir aquesta
zona de la caiguda d’objectes despresos.
No es realitzaran treballs a la coberta en cas de pluges intenses, en cas de gelades o vent superior a 50 Km/h, en aquest
cas es recolliran les eines i materials que es puguin despendre.
Caldrà comprovar sempre que es mantingui la distància mínima de seguretat respecte a les línies elèctriques de més de
1000 v, que no serà inferior a 5 m.
L’acopi de material sobre la coberta es realitzarà de forma que no es sobrecarreguin zones concretes.
Caldrà falcar els palets de material quan es treballi sobre cobertes inclinades.
Aquesta fitxa caldrà que vagui acompanyada de les corresponents als treballs que es realitzin, així com de les fitxes dels
mitjans auxiliars i les de la maquinària que s’utilitzarà.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

TREBALLS A LA VIA PÚBLICA AMB CIRCULACIÓ

Codi Riscos

Ulleres.
Calçat i casc.
Faixa.
Guants imp. i
botes imp.
Calçat i armilla.

Roba de treball
i casc o barret
d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•

Cabina i
apantallament
Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Mitjans d’ajut.














Tanques d’obra, de la tipologia que l’empresa disposi o sigui necessària.
Tapes de fusta o amb planxes metàl·liques per l’oclusió de forats horitzontals (rases, pous, etc.).
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Quan s’utilitzen eines de tall tals com ganivets, “cúters”, etc. es recomanable que aquests siguin retràctils o plegables per
garantir que quan aquests no s’utilitzen l’element de tall no és accessible.
Protecció de les escarpes mitjançant elements plàstics o de goma agafats a les mateixes amb un ala perimetral que
sobresurt per parar l’impacte de la maceta si aquesta es desvia.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en l’execució de moviment de terres.
Els apantallaments davant de les màquines que projecten partícules eviten la propagació de les mateixes i la possible
afectació als treballadors.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés al marge de l’excavació.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant
l’esforç a realitzar.
Senyalització de les obres que afecten la calçada o carrer per informar als vehicles amb la suficient antelació.
L’allunyament de les fonts de soroll en disminueix els efectes de forma apreciable i és molt recomanable.
El manteniment de la maquinaria contribueix de manera positiva a la disminució del soroll generat, a més d’allargar la vida
útil de la mateixa.
Per tal d’evitar gran part de les vibracions rebudes pel conductor de la maquinaria, s’aconsella que aquesta disposi de
seients amb esmorteïdor.
Les empunyadures antivibracions disminueixen les vibracions transmeses per l’eina o màquina que rep l’operari de la
mateixa.
Els tendals són un sistema senzill per a la protecció solar dels treballadors sobretot els que han de realitzar treballs a
l’exterior com el ferrallat d’armadures, etc.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i tapes.

Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

INEVITABLE

ALT

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

PROBABLE

ALT

Tanca i ordre i
neteja.
Tanca i ordre i
neteja.
Tanca.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Eines de tall
plegable o
retràctils i
protecció de les
escarpes.

Calçat.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

Casc de seguretat.

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.


Ulleres antiprojeccions.

Faixa dorsolumbar.

Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).

Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i plantilla antilliscant)

Armilla retrorreflectant.

Equip filtrant de partícules (mascareta).

Protecció auditiva.

Canelleres.

Roba de treball.

Barret d’ala perimetral.

100 Projecció de fragments o partícules

GREU

PROBABLE

MIG

/Ulleres.

161 Contactes elèctrics directes amb
elements o parts actives accessibles.

MOLT
GREU

PROBABLE

MIG

Planificació dels
treballs,
delimitació de la
zona de perill

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida
d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

Planificació dels
treballs,
delimitació de la
zona de perill

410 Fatiga física per postura forçada

LLEU

INEVITABLE

MIG

Alternança de
tasques

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Es disposaran els senyals de trànsit necessaris per garantir que els conductors puguin reaccionar davant de les mateixes
reduint la velocitat, desviant-se, o actuant segons s’indiqui a les mateixes.
Les senyals que es col·loquin al carrer o carretera hauran de quedar fixades de manera que no puguin caure per efecte del
vent, hauran de situar-se en llocs de bona visibilitat i no destorbaran el pas dels vehicles.
Si cal mantenir la senyalització durant la nit i la zona no es troba perfectament il·luminada, caldrà disposar de balises de
senyalització de color vermell o taronja (intermitents si es considera necessari), en aquells trams que ocupin part de la via
pública.
Caldrà senyalitzar la zona afectada per les obres de manera que quedi restringit l’accés de persones alienes a l’obra.
S’evitarà el pas de vehicles dins la zona on es realitzen els treballs exceptuant casos d’accés restringit, que s’hauran de
preveure per permetre el pas de vehicles sense interferir en la feina o maquinaria.
Quan el pas de vehicles sigui intermitent (per la possibilitat d’utilitzar un sol carril) o s’hagi de regular per la pròpia
circulació de l’obra, s’utilitzaran semàfors provisionals o personal equipat amb armilles retrorreflectant i senyals manuals
portàtils de STOP i direcció obligatòria, que dirigiran el trànsit. Quan els operaris que han de regular el trànsit un a cada
costat de la zona d’obres es trobin molt allunyats o no es puguin veure directament, hauran de disposar de sistemes per
comunicar-se de manera efectiva (walkie talkie).
Quan es realitzin rases al carrer que no es taparan el mateix dia, caldrà que aquestes quedin perfectament senyalitzades
per evitar que puguin caure-hi persones o vehicles a l’interior.
Quan en un carrer s’hagi de permetre l’accés peatonal als habitatges o botigues, es disposaran planxes metàl·liques o de
fusta amb baranes laterals pel pas sobre rases. De la mateixa manera, si s’ha de permetre el pas de vehicles s’utilitzarà el
mateix sistema però caldrà assegurar el desplaçament horitzontal de la plataforma i la resistència de la mateixa.
L’acopi de materials es realitzarà en poca alçada, per evitar que es desplomin per efectes del vent o cops. L’acopi es
realitzarà lluny de rases o talussos que es puguin esllavissar i de la zona de pas de vehicles.
Es suspendran els treballs en cas de pluges intenses o quan el terreny estigui enfangat amb perill de relliscades. En
aquests casos es procurarà de buscar feines en zones en bon estat. De la mateixa manera es posarà especial atenció en
el cas de treballs al costat de lleres de rius o rieres.
Quan a conseqüència del vent existeixi risc de trencament de branques d’arbres propers que puguin caure sobre els
treballadors, caldrà evitar els treballs en aquesta zona buscant espais lliures i sense arbres.
Caldrà comprovar sempre que es mantingui la distància mínima de seguretat respecte a les línies elèctriques de més de
1000 v, que no serà inferior a 4 m.
Quan els treballs a realitzar a la via pública afectin les instal·lacions aèries de la mateixa i s’utilitzin escales, cistelles o
plataformes elevadores, caldrà senyalitzar la base de les mateixes, desviant el trànsit adequadament i no es permetrà el
pas de persones ni vehicles sota aquestes.
Aquesta fitxa caldrà que vagui acompanyada de les corresponents als treballs que es realitzin, així com de les fitxes dels
mitjans auxiliars i les de la maquinària que s’utilitzarà.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

TREBALLS EN PROXIMITAT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Codi Riscos
010 Caiguda de persones a diferent nivell
(en treballs sobre bastides o en
zones sense protecció).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(materials/eines emmagatzemades
de forma inadequada, enllumenat
insuficient).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals,
materials, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o
elements.
070 Cops contra objectes o elements
immòbils
090 Talls i cops per objectes o eines.

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

Mesures a adoptar
Prevenció
Protecció (col·lectives
/ EPI’s)

GREU

POSSIBLE

MIG

Senyalització

Plataformes i baranes.
/Calçat, casc i arnés.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Ordre i neteja

/Calçat i casc.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Manteniment i
neteja de les
eines
Ordre i neteja

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

/Calçat.
/Guants, calçat, casc

Manteniment i
neteja de les
eines

/Calçat, casc i guants.

Barres aïllants, pantalles
aïllants, posta a terra i relés
diferencials. / Guants
aïllants, calçat aïllant, casc
aïllant i catifa aïllant
Posta a terra i relés
diferencials.

/Genolleres, estores

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________





Baranes de seguretat formades per passamans (situat 90 cm. del terra), barra intermitja (situada 45 cm. del terra) i
entornpeu (situat a terra i de 15 cm. d’amplada).
Plataformes de treball.
Posta a terra de masses, doble aïllament i relés diferencials.
Pantalles i barreres aïllants

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Arnés de seguretat.
 Casc de seguretat.
 Casc aïllant elèctric.
 Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
 Guants contra les agressions d’origen elèctric.
 Calçat de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
 Calçat enfront de l’electricitat.
 Ulleres antiprojeccions.
 Catifa aïllant de l’electricitat.
 Genolleres
ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•

Utilització d’eines i mitjans auxiliars aïllants segons el nivell de tensió.
En tot treball en proximitat d’elements en tensió, el treballador tindrà estar en tot moment fora de la zona de perill i el més
allunyat d’aquesta i que el propi treball o permeti. La distància des de el element en tensió al límit d’aquesta zona serà la
indicada en la següent taula:
Un (KV)
DPEL-1 (cm)
DPEL-2 (cm)
DPROX-1 (cm)
DPROX-2 (cm)
≤1
50
50
70
300
3
62
52
112
300
6
62
53
112
300
10
65
55
115
300
15
66
57
116
300
20
72
60
122
300
30
82
66
132
300
45
98
73
148
300
66
120
85
170
300
110
160
100
210
500
132
180
110
330
500
220
260
160
410
500
380
390
250
540
700
Un = tensió nominal de la instal·lació (kV).
DPEL-1 = distancia fins al límit exterior de la zona de perill quan existeixi risc de sobretensió per llamp (cm).
DPEL-2 = distancia fins al límit exterior de la zona de perill quan no existeixi el risc de sobretensió por llamp (cm).
DPROX-1 = distancia fins al límit exterior de la zona de proximitat quant resulti possible delimitar amb precisió la zona de treball i controlar
que aquesta no es sobrepassi durant la realització del mateix (cm).
DPROX-2 = distancia fins el límit exterior de la zona de proximitat quan no resulti possible delimitar amb precisió la zona de treball i
controlar que aquesta no se sobrepassi durant la realització del mateix (cm).

( )

* Les distàncies per valors de tensió intermedis es calcularan per interpolació lineal.

3.

a.
b.

DISPOSICIONS GENERALS ____________________________________________________________________
Preparació del treball.
1.

Abans d’iniciar el treball en proximitat d’elements en tensió, un treballador autoritzat, en el cas de treballs en baixa tensió, o un
treballador qualificat, en el cas de treballs en alta tensió, determinarà la viabilitat del treball.

2.

Si el treball es viable, tindrà que adoptar-se les mesures de seguretat necessàries per reduir al mínim possible:
a.
b.

3.

b.

4.

Determinar les zona de perill i proximitat als elements en tensió.
Delimitar les zones de treball i les vies de circulació, tenint en compte els possibles moviments o desplaçaments
previsibles dels treballadors, equips, màquines i materials.

TREBALLS SENSE TENSIÓ

Avaluació riscos

Codi Riscos

El número d’elements en tensió.
Les zones de perill dels elements que tinguin tensió, mitjançant la col·locació de pantalles, barreres, protectors aïllants
amb característiques mecàniques i elèctriques, i forma d’instal·lació, garanteixin la seva eficàcia protectora.

Si segueixen existint elements en tensió en zones de perill accessibles, es tindrà que:
a.

Si les línies elèctriques o algun altre element en tensió desprotegit no s’han pogut desviar o deixar sense tensió i pot
esdevenir un risc pel treballadors, caldrà:

Delimitar la zona de treball respecte a les zones de perill; la delimitació serà eficaç i amb el materials adequats respecte a
cada zona de perill.
Informar als treballadors directa o indirectament implicats, dels riscos existents, la situació dels elements en tensió, els
límits de la zona de treball i quines precaucions i mesures de seguretat es tindran que adoptar per no envair la zona de
perill. Els treballadors tindran que comunicar i informar sobre qualsevol circumstància anòmala o que mostri una
insuficiència en les mesures adoptades.

Les empreses que la seva activitat habitual comportin la realització de treballs en proximitat d’elements en tensió,
particularment si tenen lloc fora del centre de treball, es tindrà que assegurar de que els treballadors posseeixin coneixement
que els permeti identificar les instal·lacions elèctriques, detectar els possibles riscos i adoptin les mesures preventives adients.

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(en treballs sobre bastides o en
zones sense protecció).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(materials/eines emmagatzemades
de forma inadequada, enllumenat
insuficient).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals,
materials, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o
elements.
070 Cops contra objectes o elements
immòbils
090 Talls i cops per objectes o eines.

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

Mesures a adoptar
Prevenció
Protecció (col·lectives
/ EPI’s)

GREU

POSSIBLE

MIG

Senyalització

Plataformes i baranes.
/Calçat, casc i arnés.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Ordre i neteja

/Calçat i casc.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Manteniment i
neteja de les
eines
Ordre i neteja

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules

GREU

PROBABLE

MIG

161 Contactes elèctrics directes amb
elements o parts actives accessibles.

MOLT
GREU

PROBABLE

MIG

Planificació dels
treballs,
delimitació de la
zona de perill

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida
d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

410 Fatiga física per postura forçada

LLEU

INEVITABLE

MIG

Planificació dels
treballs,
delimitació de la
zona de perill
Alternança de
tasques

/Calçat.
/Guants, calçat, casc

Manteniment i
neteja de les
eines

/Calçat, casc i guants.
/Ulleres.

Realització del treball.
1.

Quan les mesures preventives adoptades en aplicació del punts anteriors no siguin suficients per protegir als treballadors front
els risc elèctric, els treballs seran realitzats, una vegada s’hagi delimitat la zona de treball i informat tal com s’indica en els
punts anteriors, es faran per treballadors autoritzats o amb la seva supervisió.

2.

Els treballadors autoritzats quan realitzin funcions de vigilància tindran que vetllar per el compliment de les mesures de
seguretat i controlar, en particular, el moviment dels treballadors i objectius en la zona de treball, tenint en compte possibles
desplaçaments accidentals i qualsevol altre circumstància que pogués alterar i/o modificar les condicions en que s’ha basar la
planificació del treball. La vigilància no serà exigible quan els treballs es realitzin fora de la zona de proximitat o en
instal·lacions de baixa tensió.

Barres aïllants, pantalles
aïllants, posta a terra i relés
diferencials. / Guants
aïllants, calçat aïllant, casc
aïllant i catifa aïllant
Posta a terra i relés
diferencials.
/Genolleres, estores

DISPOSICIONS PARTICULARS O ESPECIALS _____________________________________________________
PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________
Accés a recintes de servei i envoltant de material elèctric.
1.

L’accés a recintes independents amb la finalitat al serveis elèctrics o la realització de proves o assaigs elèctrics (centrals,
subestacions, centres de transformació, sales de control o laboratoris), estarà restringit als treballadors autoritzats, o a
personal, sota la vigilància continuada d’aquests. Els treballadors prèviament tindran que ser informats dels riscos existents i
de les mesures preventives a emprendre.

2.

Les portes dels recintes tindran que senyalitzar-se indicant la prohibició de entrada al personal no autoritzat. Quan no hagi
personal de servei, les portes tindran que romandre tancades de forma que impedeixi l’entrada al personal no autoritzat.

3.

L’obertura de les gàbies, armaris i altres envoltants de material elèctric estarà restringida a personal autoritzat.

4.

L’accés als recintes i l’obertura de les gàbies, armaris i altres envoltants de material elèctric per part dels treballadors
autoritzats sempre es farà amb el coneixement i permís del titular de la instal·lació.

Obres i altres activitats amb moviments o desplaçaments d’equips o materials en la proximitat de línies aèries, subterrànies o
altres instal·lacions elèctriques.
1.

Identificar les possibles línies aèries, subterrànies o altres instal·lacions elèctriques existents en la zona de treball, o en les
seves proximitats, abans de començar els treballs o activitats.

2.

Si existeix el risc de que algun element en tensió protegit es poguí arribar, amb possible trencament o ruptura del seu
aïllament, caldrà emprendre mesures preventives i de protecció per evitar aquesta circumstància.






Baranes de seguretat formades per passamans (situat 90 cm. del terra), barra intermitja (situada 45 cm. del terra) i
entornpeu (situat a terra i de 15 cm. d’amplada).
Plataformes de treball.
Posta a terra de masses, doble aïllament i relés diferencials.
Pantalles i barreres aïllants

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:
 Arnés de seguretat.
 Casc de seguretat.
 Casc aïllant elèctric.
 Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
 Guants contra les agressions d’origen elèctric.
 Calçat de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
 Calçat enfront de l’electricitat.
 Ulleres antiprojeccions.
 Catifa aïllant de l’electricitat.
 Genolleres

condicions de seguretat, es considerarà en tensió la part de la instal·lació afectada.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•

Utilització d’eines i mitjans auxiliars aïllants segons el nivell de tensió.
Taula per determinar les distàncies i zones de perill, proximitat des de l’element en tensió:

DISPOSICIONS PARTICULARS ________________________________________________________________
Reposició de fusibles.

Un (KV)
DPEL-1 (cm)
DPEL-2 (cm)
DPROX-1 (cm)
DPROX-2 (cm)
≤1
50
50
70
300
3
62
52
112
300
6
62
53
112
300
10
65
55
115
300
15
66
57
116
300
20
72
60
122
300
30
82
66
132
300
45
98
73
148
300
66
120
85
170
300
110
160
100
210
500
132
180
110
330
500
220
260
160
410
500
380
390
250
540
700
Un = tensió nominal de la instal·lació (kV).
DPEL-1 = distancia fins al límit exterior de la zona de perill quan existeixi risc de sobretensió per llamp (cm).
DPEL-2 = distancia fins al límit exterior de la zona de perill quan no existeixi el risc de sobretensió por llamp (cm).
DPROX-1 = distancia fins al límit exterior de la zona de proximitat quant resulti possible delimitar amb precisió la zona de treball i controlar
que aquesta no es sobrepassi durant la realització del mateix (cm).
DPROX-2 = distancia fins el límit exterior de la zona de proximitat quan no resulti possible delimitar amb precisió la zona de treball i
controlar que aquesta no se sobrepassi durant la realització del mateix (cm).
( )
* Les distàncies per valors de tensió intermedis es calcularan per interpolació lineal.

•

1.
2.

Treballs en línies aèries i conductors d’alta tensió.
1.

En els treballs en línies aèries i conductors d’alta tensió sense aïllament cal col·locar les presses a terra i en curtcircuit als
dos costats de la zona de treball, i en cada un dels conductors que entrin en aquesta zona; un dels equips o dispositius de
pressa a terra y en curtcircuit cal que sigui visible des de la zona de treball.

2.

Quan el treballs es realitza en un sol conductor d’una línia aèria d’alta tensió, no es requerirà el curtcircuit en la zona de
treball, sempre que compleixin les següents condicions:
a.
b.
c.

3.
Les operacions i maniobres per deixar sense tensió una instal·lació, abans d’iniciar el “treball sense tensió”, i la reposició de la
tensió, al finalitzar-lo, la realitzaran treballadors autoritzats que, en el cas d’instal·lacions d’alta tensió, tindran que ser
treballadors qualificats.

DISPOSICIONS GENERALS __________________________________________________________________

No és necessària la pressa a terra i el curtcircuit quan els dispositius de desconnexió als dos costats del fusible estiguin a
la vista del treballador, el tall sigui visible o el dispositiu proporcioni garanties de seguretat equivalents, i no existeixi
possibilitat de tancament intempestiu.
Quan els fusibles estiguin connectats directament al primari d’un transformador, serà suficient amb la pressa de terra i en
curtcircuit del costat d’alta tensió, entre les fusibles i el transformador.

En els punts de la desconnexió, tots les conductors tenen pressa de terra i estan en curtcircuit.
El conductor sobre el que es realitza el treball i tots els elements conductors (exceptuant les altres fases) en l’interior
de la zona de treball estan units elèctricament entre ells i tenen pressa de terra per un equips o dispositiu adequat.
El conductor de pressa de terra, la zona de treball i el treballador estan fora de la zona de perill determinada per la
resta de conductors de la mateixa elèctrica.

En els treballs en línies aèries i conductors aïllats d’alta tensió, la pressa a terra i en curtcircuit es col·locarà en els
elements sense aïllants del punts d’obertura de la instal·lació o tan pròxima com sigui possible a aquells punts, a cada
costat de la zona de treball.

Treballs en instal·lacions amb condensadors que permetin l’acumulació perillosa d’energia.

Supressió de la tensió
1.

Una vegada identificats la zona i elements de la instal·lació on es realitzi el treball, es seguirà el procés que es descriu a
continuació:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Desconnectar.
Prevenir qualsevol possible realimentació.
Verificar l’absència de tensió.
Posar a terra i en cortocircuit.
Protegir front a elements pròxims en tensió i establir una senyalització de seguretat per delimitar la zona de treball.

Fins que no s’hagi completat les cinc etapes s’autoritzarà el inici del treball sense tensió i es considerarà en tensió la part de la
instal·lació afectada. Per establir la senyalització de seguretat indicada en la cinquena etapa podrà considerar-se que la
instal·lació està sense tensió si s’han completat les quatre etapes anteriors i no poden envair les zones d’elements pròxims en
tensió.

Reposició de la tensió.
1.

El procés de reposició de la tensió es composa de:
a.
b.
c.
d.

3.

Hagin finalitzat les feines.
Tots els treballadors que no resultin indispensables s’hagin retirat.
S’hagin recollit de la zona de treball les eines i els equips utilitzats.

La retirada, si hi ha de les proteccions addicionals i de la senyalització que indica els límits de la zona de treball.
La retirada, si n’hi ha, de la posada a terra i el curtcircuit.
El desbloqueig i/o la retirada de la senyalització dels dispositius de tall de tensió elèctrica.
El tancament dels circuits per reposar la tensió.

Des de el moment en que es suprimeixi una d eles mesures inicialment adoptades per realitzar el treball sense tensió en

Per deixar sense tensió una instal·lació elèctrica amb condensadors amb una capacitat i tensió que permeti una
acumulació perillosa d’energia elèctrica es seguirà el següent procés:
a. S’efectuarà i assegurarà la separació de les possibles fonts de tensió mitjançant la seva desconnexió, ja sigui amb el
tall visible o testimonis d’absència de tensió fiables.
b. S’aplicarà un circuit de descàrrega als terminals dels condensadors i s’esperarà el temps necessari per la seva
descàrrega completa.
c. S’efectuarà la pressa a terra i en curtcircuit dels condensadors. Quan entre aquests i el mitjà de tall existeixi elements
semiconductors, fusibles o interruptors automàtics, l’operació es realitzarà sobre els terminals dels condensadors.

Treballs en transformadors i en màquines en alta tensió.

1.
2.

La reposició de la tensió únicament pot començar després que:
c.
d.
e.

2.

1.

3.

Per treballar sense tensió en un transformador de potencia o de tensió es deixaran sense tensió tots els circuits del primari
i tots els circuits del secundari. Si les característiques dels mitjans de tall ho permeten, s’efectuarà primer la separació dels
circuits de menor tensió. Per la reposició de la tensió es procedirà inversament.
Per treballar sense tensió en un transformador d’intensitat, o sobre els circuits que alimenta, es deixarà prèviament sense
tensió el primari. Es prohibeix l’obertura dels circuits connectats al secundari quan el primari estigui en tensió. Si per
alguna causa no fos possible caldrà posar en curtcicuit els terminals del secundari.
Abans de manipular en l’interior d’un motor elèctric o generador cal comprovar:
a. Que la màquina estigui completament parada.
b. Que estiguin desconnectades les alimentacions.
c. Que els terminals estiguin en curtcircuit i tinguin pressa de terra.
d. Que la protecció contra incendis estigui bloquejada.
e. Que l’atmosfera no sigui nociva, tòxica i/o inflamable.

TREBALLS EN TENSIÓ

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

Mesures a adoptar
Prevenció
Protecció (col·lectives
/ EPI’s)

GREU

POSSIBLE

MIG

Senyalització

Plataformes i baranes.
/Calçat, casc i arnés.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Ordre i neteja

/Calçat i casc.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

LLEU

PROBABLE

MIG

Manteniment i
neteja de les
eines
Ordre i neteja

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules

GREU

PROBABLE

MIG

161 Contactes elèctrics directes amb
elements o parts actives accessibles.

MOLT
GREU

PROBABLE

MIG

010 Caiguda de persones a diferent nivell
(en treballs sobre bastides o en
zones sense protecció).
020 Caiguda de persones al mateix nivell
(materials/eines emmagatzemades
de forma inadequada, enllumenat
insuficient).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (eines manuals,
materials, etc.).
060 Trepitjades sobre objectes o
elements.
070 Cops contra objectes o elements
immòbils
090 Talls i cops per objectes o eines.

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida
d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

410 Fatiga física per postura forçada

LLEU

INEVITABLE

MIG

/Calçat.
/Guants, calçat, casc

Manteniment i
neteja de les
eines

/Calçat, casc i guants.
/Ulleres.

Planificació dels
treballs,
delimitació de la
zona de perill
Planificació dels
treballs,
delimitació de la
zona de perill
Alternança de
tasques

Barres aïllants, pantalles
aïllants, posta a terra i relés
diferencials. / Guants
aïllants, calçat aïllant, casc
aïllant, pèrtiga, i catifa
aïllant
Posta a terra i relés
diferencials.
/Genolleres, estores

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________





Un (KV)
DPEL-1 (cm)
DPEL-2 (cm)
DPROX-1 (cm)
DPROX-2 (cm)
≤1
50
50
70
300
3
62
52
112
300
6
62
53
112
300
10
65
55
115
300
15
66
57
116
300
20
72
60
122
300
30
82
66
132
300
45
98
73
148
300
66
120
85
170
300
110
160
100
210
500
132
180
110
330
500
220
260
160
410
500
380
390
250
540
700
Un = tensió nominal de la instal·lació (kV).
DPEL-1 = distancia fins al límit exterior de la zona de perill quan existeixi risc de sobretensió per llamp (cm).
DPEL-2 = distancia fins al límit exterior de la zona de perill quan no existeixi el risc de sobretensió por llamp (cm).
DPROX-1 = distancia fins al límit exterior de la zona de proximitat quant resulti possible delimitar amb precisió la zona de treball i controlar
que aquesta no es sobrepassi durant la realització del mateix (cm).
DPROX-2 = distancia fins el límit exterior de la zona de proximitat quan no resulti possible delimitar amb precisió la zona de treball i
controlar que aquesta no se sobrepassi durant la realització del mateix (cm).
( )
* Les distàncies per valors de tensió intermedis es calcularan per interpolació lineal.

Baranes de seguretat formades per passamans (situat 90 cm. del terra), barra intermitja (situada 45 cm. del terra) i
entornpeu (situat a terra i de 15 cm. d’amplada).
Plataformes de treball.
Posta a terra de masses, doble aïllament i relés diferencials.
Pantalles i barreres aïllants

•

Els treballs en tensió els han de dur a terme treballadors qualificats, i amb la supervisió d’un cap de treball quan sigui d’alta
tensió, seguint un procediment estudiat i planificat prèviament i, si la complexitat o la novetat de la feina ho requereixen,
assajat sense tensió.

•

El cap de treball comunicarà al responsable de la instal·lació on es realitza el treball per adequar les condicions de la
instal·lació a les exigències del treball

•

Els treballadors qualificats tindran que ser autoritzats per escrit per l’empresari per realitzar els treballs, una vegada
comprovada la seva capacitat per realitzar-la correctament, segons els procediments establerts.

•

Les maniobres locals i els mesuraments, assaigs i verificacions només les realitzaran treballadors autoritzats. En cas que
siguin en alta tensió han de ser treballadors qualificats.

•

Cal renovar l’autorització als treballadors per realitzar els treballs quan hagi canvis en els treballs, o el treballador en
qüestió no realitzi aquest tipus de treball durant un període de temps superior a un any.

•

El mètode, els equips i els materials utilitzats han d’assegurar la protecció del treballador contra el risc elèctric (contacte
elèctric, curtcircuit, arc elèctric, explosió i/o projecció de materials), i han de garantir que no pugui entrar en contacte
accidentalment amb qualsevol altre element que es trobi a un potencial diferent seu.

•

Abans d’iniciar els treballs es revisarà el bon estat de les eines, mitjans auxiliars i equips de protecció individuals que
s’utilitzin. Aquests elements ha de ser verificats periòdicament mitjançant els assaigs corresponents d’acord amb les
normes tècniques aplicables.

•

Els treballadors han de disposar d’una plataforma de treball sòlida i estable, que els permeti tenir les mans lliures, i d’una
il·luminació que els permeti realitzar el seu treball en condicions de visibilitat adequades.

•

La zona de treball es delimitarà i senyalitzarà de forma adequada, sempre que existeixin la possibilitat de que altres
treballadors o persones alienes pugui accedir a la zona de treball i/o als elements en tensió.

•

Els treballs que es facin en llocs on la comunicació sigui dificultosa s’han de fer en presència de, com a mínim, dos
treballadors amb formació en matèria de primers auxilis.

•

Els treballadors no poden dur objectes conductors com polseres, rellotges, cremalleres metàl·liques, anells, cadenes, etc...

•

Quan sigui necessari utilitzar una font de tensió exterior les mesures a emprendre seran:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:













Arnés de seguretat.
Casc de seguretat.
Casc aïllant elèctric.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Guants contra les agressions d’origen elèctric.
Calçat de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
Calçat enfront de l’electricitat.
Ulleres antiprojeccions.
Catifa aïllant de l’electricitat.
Genolleres
Pèrtigues aïllants

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•

Utilització d’eines i mitjans auxiliars aïllants segons el nivell de tensió.

•

Taula per determinar les distàncies i zones de perill, proximitat des de el element en tensió:

1.
2.

Assegurar-se que la instal·lació no pot ser realimentació per un altre font de tensió diferent de la prevista.
Assegurar-se que els punts de tall tenen un aïllament suficient per resistir l’aplicació simultània de la tensió d’assaig
per un costat i la tensió de serviu per un altre.

3.

Assegurar-se de que són adequades les mesures de prevenció i protecció front al risc elèctric (contacte elèctric,
curtcircuit, arc elèctric, explosió i/o projecció de materials) al nivell de tensió.

•

Els treballs s’han de prohibir o suspendre en cas de tempesta, pluja, vents forts, nevades o qualsevol altra condició
ambiental desfavorable que dificulti la visibilitat o la manipulació de les feines.

•

Els treballs en instal·lacions interiors connectades directament a línies elèctriques aèries s’han de suspendre en cas de
tempesta.

Treballs en reposició de fusibles:
•

En instal·lacions de baixa tensió, no serà necessari que la reposició de fusibles la efectuí un treballador qualificat, podrà
realitzar-la un treballador autoritzat, quan la maniobra del dispositiu portafusible comporti la desconnexió del fusible i el
material ofereixi una protecció com,pleta contra contacte directes i els efectes d’un possible arc elèctric.

•

En instal·lacions d’alta tensió, no serà necessari la supervisió d’un cap de treball, ni caldrà autorització escrita, però la
realitzarà un treballador qualificat quan les maniobres de reposició del portafusibles es realitzi a distància, utilitzant
pèrtigues que garanteixin un nivell adequat d’aïllament i prenguin mesures de protecció front als efectes d’un possible
curtcircuit o contacte elèctric directe.

Avaluació riscos

MAQUINÀRIA PER MOVIMENTS DE TERRES EN GENERAL

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•

En aquesta fitxa s’agrupen les màquines utilitzades per realitzar els treballs de buidat del solar i el corresponent
transport de terres a l’abocador.
AVALUACIÓ DE RISCOS _____________________________________________________________________
Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels
riscos considerats a partir de la gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es
descriuen:
•
•
•
•

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
baixar de la màquina).
090 Talls i cops per objectes o eines.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

220 Accidents causats per éssers vius.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Cabina.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
340 Exposició a vibracions.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

Cabina.

Calçat.




•
•
•
•
¾
•
•
•

Calçat, guants i
roba de treball.
Calçat i armilla.
Mascareta.
Protectors
auditius.
Faixa.
Roba de treball.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________


¾
•

•

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Gravetat

•
•
•

•
•
•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

Codi Riscos

•

Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en l’execució de
moviment de terres.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
 Casc de seguretat.
 Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
 Calçat de seguretat.
 Faixa dorsolumbar.
 Equip filtrant de partícules (mascareta).
 Ulleres antiprojeccions.
 Armilla retrorreflectant.
 Protecció auditiva.

¾
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¾
•
•
•
•
•
¾

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de
forma segura.
El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la documentació
de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd)
resultant de la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.
TERRENY I ENTORN.
Els accessos a l’obra es mantindran en bon estat per la circulació evitant la formació de blandons i zones de
fang excessiu.
La màquina estacionarà als llocs establerts amb la mínima pendent i separades del límit de l’excavació.
Es col·locaran senyals, balises, etc., per avisar dels vehicles que circulen.
No s’estacionarà ni es circularà a distàncies inferiors a 3 m del talls del terreny, perímetres d’excavacions,
barrancs, etc., per evitar la bolcada.
Quan es circuli per zones amb talussos, aquests estaran degudament senyalitzats a una distància superior a 2
m del perímetre.
Quan es treballi en terrenys secs es regarà per evitar la formació de pols.
Es vigilarà la separació amb les línies elèctriques aèries o subterrànies, conduccions, etc.
L’alçada del front de l’excavació serà adequat a les característiques de la màquina.
Per la circulació per obra es definiran i senyalitzaran els recorreguts per evitar les col·lisions.
COMPROVACIONS PRÈVIES.
Abans de posar en funcionament la maquinària, es comprovarà l’estat dels dispositius de frenada, pneumàtics,
nivells, etc.
S’han de revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que els gasos penetrin a la
cabina del conductor.
Es comprovaran, abans de l’inici de la jornada laboral, els comandaments i dispositius de seguretat de la
màquina.
SOBRE ELS OPERARIS.
Haurà de tenir coneixement de les mesures de seguretat en relació als treballs a realitzar.
El conductor disposarà de calçat antilliscant i procurarà mantenir les soles lliures de fang per evitar el bloqueig
de pedals i mecanismes.
El conductor del camió no estarà a la cabina mentre durin les operacions de càrrega i descàrrega i es
mantindrà fora del radi d’acció de la màquina.
Utilitzarà els llocs previstos per pujar o baixar de la cabina evitant saltar des de la mateixa.
Quan abandoni la cabina utilitzarà el casc de seguretat si no és al final de la jornada laboral un cop parades
totes les màquines, o en una zona sense risc de caiguda d’objectes.
No es permetrà la utilització dels comandaments per persones diferents a l’operari.
En cas d’interferència amb una línia elèctrica no s’abandonarà la cabina.
No abandonar la màquina amb el motor en marxa.
Realitzarà les maniobres dintre del camp de visibilitat; en cas contrari, es precisarà l’ajuda d’un altre operari
que ho senyali.
Si hi ha soroll excessiu s’utilitzaran taps o auriculars.
SOBRE EL FUNCIONAMENT.
Com a norma general s’evitarà circular a velocitats superiors a 20 Km/h durant el moviment de terres.
Abans de començar buidats s’inspeccionarà la zona per evitar despreniments sobre persones, màquines, etc.
Quan es realitzin maniobres no es permetrà l’estada de persones a les proximitats del radi d’acció de la
màquina.
Les maniobres de càrrega i descàrrega es guiaran sempre per un operari especialista.
No es realitzarà la marxa enrera, ni es realitzaran maniobres en espais reduïts, sense l’ajuda d’un altre operari
que ajudi en les indicacions.
NORMES GENERALS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
¾
•
•
•
•
•
•

Tots els engranatges i parts mòbils de la maquinària estaran protegits adequadament quedant inaccessibles.
Les escales d’accés a la màquina estaran en bones condicions.
No realitzar reparacions amb la màquina en funcionament o el motor en marxa.
No s’utilitzarà el braç de la màquina com a grua ni la cullera per a transport de materials dins l’obra.
No abandonar la cabina amb el motor en marxa ni la cullera carregada o pujada.
No emmagatzemar a dins de la cabina llaunes de gasolina ni altres productes inflamables.
Col·locar un extintor portàtil i farmaciola a llocs de fàcil accés.
Es treballarà sempre amb els gats o estabilitzadors de la màquina estesos i transmetent tot el pes sobre ells.
Quan hi hagi varies màquines treballant a la vegada dins la mateixa obra, es mantindrà entre les mateixes una
distància de seguretat que permeti el moviment normal de les mateixes, sense dificultar-ne els desplaçaments.
Com a norma general ningú s’aproximarà a menys de 5 m d’una màquina en funcionament excepte en casos
en que sigui imprescindible per al guiatge del conductor de la mateixa amb total seguretat.
Durant la càrrega del camió es vigilarà que no hi hagi cap altre vehicle estacionat a la zona de perillositat.
Es carregaran els materials pels costats o per la part de darrera del camió, mai passant la pala sobre la cabina
del camió.
CONDUCCIONS ENTERRADES NO PREVISTES.
Suspendre els treballs d’excavació, pròxims a conduccions.
Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.
Protegir-la per evitar deterioraments.
No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells.
En cas de deteriorament impedir l’accés de personal i informar al propietari.
En cas de trencar o esclafar una conducció, interrompre els treballs i avisar al propietari o autoritats depenent
de la gravetat de l’incident, així com al tècnic encarregat de l’obra.

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT)

Avaluació riscos

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la
gravetat i probabilitat assignada (mètode Marí).
L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

340

Exposició a vibracions.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Faixa.

380

Exposició a radiació solar (al baixar de la
màquina).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________



EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________











•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

070

Caiguda de persones al mateix nivell (al LLEU
entrar o sortir de la màquina).
Cops contra objectes o elements immòbils. LLEU

PROBABLE

MIG

090

Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100

Projecció de fragments o partícules.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

110

Atrapaments
elements.

o GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

120

Atrapaments per bolcada de màquines o MOLT GREU
vehicles.
Sobreesforços.
GREU

POSSIBLE

ALT

POSSIBLE

MIG

Botzina, cabina Calçat i casc.
i tanca
Faixa.

Atropellament, cops i xocs amb o contra MOLT GREU
vehicles.
Exposició a pols i contaminants químics LLEU
(inhalació).
Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic > GREU
140 dB., segons RD 1316/89)

POSSIBLE

ALT

Botzina i tanca.

Calçat i armilla.

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Mascareta.

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

020

130
230
310
330

per

o

entre

objectes

Cabina.

Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Calçat de seguretat.
Protecció auditiva.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Armilla retrorreflectant.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la màquina.
Tanques metàl·liques per evitar l’accés de persones alienes a l’obra.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina sobre dues rodes.
S’utilitzarà el tipus d’accessori més adequat als treballs a realitzar sense utilitzar accessoris per coses que no han estat
dissenyats.
Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora aixecada i sense recolzar-la a terra.
Com a norma general no s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs, tot i
que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant.
S’evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempre les limitacions d’inclinació lateral
indicades pel fabricant.
Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es deixarà el més baix possible, al
igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori utilitzat.
Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 1.5 m del perímetre de les rases, fronts
d’excavacions, terraplens, etc.
No es realitzaran treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d’acció de la màquina, i aquests es
col·locaran a una distància suficient que permeti el guiat del conductor de la mateixa però sense entrar dins el radi d’acció
del braç d’excavació.
Les precaucions s’extremaran a les proximitats de conduccions subterrànies de gas i línies elèctriques, així com foses o
prop de terrenys elevats on les parets estiguin apuntalades, augmentant les distàncies de seguretat.
Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant caldrà anivellar la zona de treball. El treball es realitzarà
lentament i per no reduir l’estabilitat de la màquina s’evitarà l’oscil·lació de la cullera en direcció a la pendent.
S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen una sobrecàrrega
als elements de la màquina i com a conseqüència la inestabilitat del conjunt.
Durant els treball amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comenci a excavar a la
vertical del xassís.
La cullera no s’ha d’utilitzar per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.
Quan es realitzi la càrrega, el conductor del vehicle ha de romandre fora de la cabina, allunyat de l’abast de la possible
pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui actuar de guia. Si el vehicle porta cabina integral de
seguretat es podrà romandre a l’interior de la mateixa.
Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se de que el braç estigui abaixat i parat. Quan sigui necessari
treballar amb el braç aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar la baixada sobtada del braç.
Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com durant el canvi d’accessoris, el
motor de la màquina haurà d’estar parat.
És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l’inici de la jornada laboral.
No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzarà la cullera per aixecar persones.
Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als
límits de la zona de treball.
Quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rajoles ceràmiques que avisen de la presència de cables o canalitzacions
enterrades no previstes, caldrà aturar els treballs i consultar al tècnic responsable de l’obra.

•
•

L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

MARTELL ELÈCTRIC

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

•
•
•
•
•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

EPI’s

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i
guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

130 Sobreesforços (treballs de durada llarga o
en posicions forçades).
150 Contactes tèrmics (cremades amb la broca
o escarpa).

GREU

PROBABLE

ALT

Malla i lona.

Faixa.

LLEU

PROBABLE

MIG

Guants,
calçat i roba
de treball.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

INEVITABLE

ALT

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
340 Exposició a vibracions.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Aïllament,
allunyament i
confinament.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Ventilació.
Allunyament i
manteniment

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•






Mascareta.

Codi Riscos

Lones de protecció contra la projecció de fragments i pols a terceres persones.
La malla com a mesura de protecció contra la projecció de partícules és un sistema molt utilitzat i pràctic per petits
fragments.
L’aïllament, allunyament i confinament de les parts elèctriques accessibles de l’excavació, són vitals per evitar els
possibles accidents.
La ventilació del lloc de treball disminueix considerablement el risc d’exposició a pols.
Totes les màquines requereixen un bon manteniment, que disminueix molt el nivell de soroll de la mateixa.
L’allunyament de la màquina respecte dels altres treballadors de l’obra, evita que aquests estiguin exposats al soroll
generat per a mateixa.

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Protecció auditiva.
Ulleres antiprojeccions.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Canelleres.
Faixa dorsolumbar.
Genolleres.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
En treballs continus amb martells elèctrics, sempre que sigui possible treballaran dues colles que s’alternaran
aproximadament cada hora, en previsió de lesions per exposició continuada a vibracions.
Abans de començar els treballs en zones on hi puguin haver línies elèctriques soterrades, es consultarà a les companyies

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

Protectors
auditius.
Faixa,
canelleres i
genolleres.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________










MARTELL PNEUMÀTIC

Avaluació riscos

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




subministradores sobre la situació exacte de les mateixes.
No es permetrà la utilització de martells en excavacions quan es detecti la banda de senyalització d’avís de línies
elèctriques soterrades. A partir d’aquest punt, els treballs es realitzaran manualment.
Delimitar i senyalitzar la zona de treball per evitar projeccions i exposició al soroll de la resta d’operaris.
Si s’utilitza grup electrogen aquest haurà de quedar a una distància suficient del lloc d’utilització dels martells elèctrics per
disminuir el soroll que reben els treballadors, i evitar que aquest dificulti els treballs a realitzar.
Abans de desmuntar el martell o canviar-ne l’escarpa, es desconnectarà el mateix de la xarxa elèctrica.
No s’apuntarà amb el martell a un lloc on es trobi una altre persona. Si té un dispositiu de seguretat, utilitzar-lo sempre que
no es treballi amb ell.
No recolzar-se amb tot el pes del cos sobre el martell; és possible caure de cara contra la superfície que s’està treballant.
Si el martell disposa de culata de recolzament al terra, evitar recolzar-se sobre el mateix durant la seva manipulació.
Assegurar-se del bon acoblament de l’eina d’atac (punter, escarpa o broca) en el martell, ja que si no està ben acoblada
pot sortir disparada com un projectil. Si aquesta està deteriorada o gastada, procedir al seu canvi.
Mantenir el martell agafat a l’alçada de la cintura o pit. Si per la longitud de la barrina agafa major alçada, utilitzar bastida.
Evitar treballar enfilat a murs, pilars i sortints. Procedir al muntatge de plataformes d’ajut.
No utilitzar el martell com a palanca amb aquest en marxa.
No abandonar mai el martell deixant-lo connectat a la xarxa elèctrica.
No deixar el martell clavat al terra, paret o roca, ja que després serà més difícil extreure’l.
No deixar el martell a companys inexperts.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

EPI’s

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.

080 Cops contra objectes o elements mòbils
(trencament de la mànega de servei).

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

Calçat, casc i
guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (treballs de durada molt
llarga o continuada).
150 Contactes tèrmics (cremades per contacte
amb l’escarpa o punxó).

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

INEVITABLE

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
340 Exposició a vibracions.

GREU

380 Exposició a radiació solar.

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

Mitjans d’ajut.

Calçat,
guants i casc.
Faixa.

ALT

Ventilació.

Guants,
calçat i roba
de treball.
Mascareta.

INEVITABLE

MOLT ALT

Allunyament i
manteniment.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Protectors
auditius.
Faixa i
canelleres.
Roba de
treball i barret
d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________








Tanques metàl·liques per limitar l’accés de persones alienes a l’obra.
L’ordre i neteja de l’obra eviten molts de riscos i són una pràctica molt aconsellable.
Per la manipulació de càrregues s’aconsella l’ús de mitjans d’ajut o la col·laboració del personal suficient.
La ventilació en aquells treballs realitzats a l’interior millora les condicions de treball.
Tota màquina requereix d’un manteniment periòdic per millorar el seu funcionament, disminuir-ne els riscos i allargar la
seva vida útil.
Per disminuir el soroll que afecta als treballadors es recomana l’allunyament dels mateixos de la font de soroll (martell

pneumàtic i grup electrogen).

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.

GREU

PROBABLE

ALT

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________











Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Protecció auditiva.
Ulleres antiprojeccions.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Canelleres.
Faixa dorsolumbar.
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans de començar els treballs amb martells pneumàtics, s’inspeccionarà el terreny circumdant, per detectar els possibles
riscos de despreniments de terres o roques per la vibració transmesa a l’entorn.
En treballs continus amb martells pneumàtics, sempre que sigui possible, treballaran dues colles que s’alternaran cada
hora, en previsió de lesions per exposició continuada a vibracions.
Abans de començar els treballs amb martells en zones on hi puguin haver línies elèctriques soterrades, es consultarà a les
companyies subministradores sobre la situació exacte de les mateixes.
No es permetrà la utilització de martells en excavacions quan es detecti la banda de senyalització d’avís de línies
elèctriques soterrades, a partir d’aquest punt s’haurà de continuar manualment.
Delimitar i senyalitzar la zona de treball per evitar projeccions i exposició al soroll de la resta d’operaris.
El compressor es mantindrà a una distància de seguretat suficient que no dificulti la realització dels treballs.
La mànega d’aire comprimit s’ha de protegir del pas de vehicles i persones, procurant que ningú s’hi pugui entrebancar.
Abans de desmuntar el martell, s’ha de tallar l’aire desconnectant la mànega, mai doblegant-la.
Verificar les fugues d’aire que es puguin produir a les juntes, per acoblaments defectuosos o trencaments de mànegues o
tubs.
Mantenir els tubs ben conservats i greixats.
Posar molta atenció en no apuntar amb el martell a un lloc on es trobi una altre persona. Si té un dispositiu de seguretat,
utilitzar-lo sempre que no es treballi amb ell.
No recolzar-se amb tot el pes del cos sobre el martell; és possible caure de cara contra la superfície que s’està treballant.
Si el martell disposa de culata de recolzament al terra, evitar recolzar-se sobre el mateix durant la seva manipulació.
Assegurar-se del bon acoblament de l’eina d’atac (punter) en el martell, ja que si no està ben acoblada pot sortir disparada
com un projectil. Si aquesta està deteriorada o gastada, procedir al seu canvi.
Mantenir el martell agafat a l’alçada de la cintura o pit. Si per la longitud de barrina agafa major alçada, utilitzar bastida.
Evitar treballar enfilat a murs, pilars i sortints. Procedir al muntatge de plataformes d’ajut.
No utilitzar el martell com a palanca amb aquest en marxa.
No abandonar mai el martell connectat al circuit de pressió.
No deixar el martell clavat al terra, paret o roca, ja que després serà més difícil extreure’l.
No deixar el martell a companys inexperts.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

FURGONETA

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Calçat i guants de
seguretat.
Calçat de
seguretat.
Faixa dorsolumbar

Calçat, casc de
seguretat i armilla
retrorreflectant.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•

Equips o
mitjans de
transport i
d’elevació
Cabina, tanca i
topalls.
Equips o
mitjans per a la
manipulació o
elevació
Tanca i topalls.

Valoració
del Risc








EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________







020 Caiguda de persones al mateix nivell

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Ordre i neteja

040 Caiguda d’elements o objectes per la seva
manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

070 Cops contra objectes o elements immòbils
(càrrega i descàrrega)

LLEU

PROBABLE

MIG

Equips o
mitjans de
transport i
d’elevació
Espai de treball

090 Talls i cops per objectes o eines

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat de
seguretat.
Calçat, guants i
casc de seguretat.
Calçat, casc i
guants de
seguretat.
Calçat i guants de
seguretat.

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Armilla retrorreflectant.
Equip de protecció respiratòria (mascareta).
Faixa dorsolumbar

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

L’ordre i neteja de la furgoneta és molt important per millorar la seguretat durant el viatge.
Els equips o mitjans d’elevació són necessaris a l’hora de carregar i descarregar material pesat a la furgoneta.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de material s’ha de mantenir un espai de treball suficient per permetre que
es puguin realitzar sense risc.
Cabina de conducció.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Tanques metàl·liques per limitar l’accés o pas de persones o vehicles.

•
•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb la utilització de la furgoneta i dels treballs
complementaris a realitzar i sobre les mesures preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
El vehicle disposarà del manual de l’usuari elaborat pel seu fabricat, el qual estarà a disposició del conductor per tal de que
pugui seguir les instruccions en ell contingudes.
El conductor haurà d’estar en possessió de la corresponent documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en el llibre de manteniment.
Únicament es podran realitzar petites intervencions, com és el canvi de bombetes i fusibles, neteja interior i exterior, revisió
i reposició de fluids, etc.
En la circulació fora de l’obra, caldrà respectar totes les normes del codi de circulació. Es recomana fer el mateix dins
l’obra.
Si el vehicle ha d’estacionar en una rampa, quedarà frenat i calçat amb topalls.
La velocitat de circulació estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i les condicions de la carretera o
terreny.
Es tindrà en compta que els vehicles carregats sempre tenen preferència.
Les càrregues es col·locaran uniformement sobre la plataforma de carrega, compensant els pesos i fixant-los per evitar
possibles desplaçaments.
Per abandonar la furgoneta, el xofer haurà d’estacionar-la correctament, aturar el motor, retirar les claus del contacte,
posar el fre d’estacionament. Si això succeeix dins del recinte de l’obra, es col·locarà el casc de seguretat.
Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega, que també quedarà indicat.
En cas de transportar elements que ultrapassin la longitud de la furgoneta, es disposaran les corresponents
senyalitzacions mitjançant pannells amb franges diagonals vermelles i blanques.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja) en baixar de la furgoneta i durant
les operacions de càrrega i descàrrega.

•

CAMIÓ

Avaluació riscos

•
Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

EPI’s

•
•

L’ascens i descens de les caixes dels camions es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades de ganxos d’immobilització
i seguretat quan estan plegades.
Quan es transporti material a granel, aquest no sobrepassarà la part superior de les baranes perimetrals del camió i el
material es mantindrà apilonat amb un màxim d’un 5% de pendent.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja) quan surti de la cabina.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
baixar del camió).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

GREU

PROBABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

PROBABLE

ALT

POSSIBLE

MIG

POSSIBLE

ALT

010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
baixar del camió).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

MOLT GREU

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.

GREU

PROBABLE

ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Calçat i armilla.

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina i lona.

Mascareta.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

GREU

PROBABLE

ALT

340 Exposició a vibracions.

GREU

PROBABLE

ALT

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina i lona.

Mascareta.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

PROBABLE

ALT

Cabina.

Protectors
auditius.

340 Exposició a vibracions.

GREU

PROBABLE

ALT

Lona.

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Botzina, tanca i
topalls.

Calçat i casc.

Codi Riscos

Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.





Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció del camió.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Tanques metàl·liques.
Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda d’objectes o elements despresos.

1.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).









Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Armilla retrorreflectant.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.
Faixa dorsolumbar.

2.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització del camió de forma segura.
El personal que condueixi camions serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de circulació.
La velocitat de circulació dins l’obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i condicions del
terreny.
Si per qualsevol motiu el vehicle ha d’estacionar a la rampa d’accés, el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls.
Sempre tindran preferència els vehicles carregats.
Les maniobres d’aparcament i sortida del camió de l’obra seran dirigides per un altre operari quan la visibilitat sigui reduïda
o l’operació complicada o lenta.
Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista coneixedor del procediment més adequat.
Les càrregues s’instal·laran sobre la plataforma de la caixa de forma uniforme i equilibrant els pesos.
Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat sempre que existeixi risc de caiguda
d’objectes o si el terreny no es troba en bon estat. Si cal que accedeixi a la via pública, utilitzarà l’armilla retrorreflectant.
Per dins de l’obra es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d’haver estat accionat el fre de mà, es
col·locaran topalls d’immobilització de les rodes, en prevenció d’accidents per fallida mecànica.

CAMIÓ GRUA

Avaluació riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.
Lona.

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Botzina, tanca i
topalls.

Calçat i casc.

Calçat i armilla.

Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.





Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció del camió.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Tanques metàl·liques.
Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda d’objectes o elements despresos.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

•
•
•
•
•
•
•
•









Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Armilla retrorreflectant.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.
Faixa dorsolumbar.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització del camió i la grua de forma segura.
El personal que condueixi camions serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de circulació.
La velocitat de circulació dins l’obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i condicions del
terreny.
Es comprovarà la inexistència de línies elèctriques aèries dins el radi d’acció de la grua. Si aquestes són presents i es
poden veure afectades pel braç o la càrrega de la grua, caldrà buscar una altre zona de descàrrega, desviar o anul·lar
temporalment les línies.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En cas de línies elèctriques d’alta tensió es deixarà sempre una separació mínima de 5m entre aquestes i el punt més
proper del radi d’acció de la grua.
Abans de l’inici de les maniobres de càrrega i descàrrega, han d’instal·lar-se els topalls immobilitzadors a les rodes i els
gats estabilitzadors.
En terrenys tous es posarà especial cura de disposar de taulons o plaques metàl·liques pel repartiment de les càrregues
dels gats estabilitzadors.
El camió grua s’estacionarà sempre als llocs establerts i el més planers possible.
Quan durant els treballs de càrrega i descàrrega s’ocupi part de la via pública, s’instal·laran senyals, balises, etc., per
advertit als vehicles que circulen per la mateixa. Igualment es destinaran un o dos operaris al control de la circulació del
carrer, en funció del volum de trànsit del mateix i de si és d’un sol sentit de circulació o de dos.
En aquests casos es tancarà l’entorn de la grua per evitar possibles riscos per caiguda d’objectes.
Es prohibirà el pas de persones i vehicles sota càrregues suspeses.
No es circularà ni s’estacionarà a distàncies inferiors a 2 m de talls del terreny, perímetres d’excavacions, etc.
Comprovar permanentment el recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei.
Abans de posar en servei la grua es comprovarà el bon estat dels dispositius de frenada i que el ganxo de la grua disposi
del pestell de seguretat.
L’operari que dirigeixi la grua estarà qualificat per fer aquesta feina. No es permet la utilització dels comandaments per
persones inexpertes.
El conductor disposarà de calçat antilliscant i es preocuparà de mantenir les soles lliures de fang per evitar el bloqueig als
pedals i mecanismes.
No es permetrà l’estança de personal a la cabina mentre durin les operacions de càrrega i descàrrega del camió.
S’utilitzaran els llocs previstos per pujar o baixar de la cabina quedant prohibit de saltar des de la mateixa.
Les maniobres de càrrega i descàrrega es guiaran sempre per un operari especialista.
No es permet l’ús de la grua per arrossegar càrregues.
Caldrà comprovar que no es sobrepassa la càrrega màxima admesa pel fabricant ni el límit d’extensió del braç de la grua.
Assegurar la immobilitat del braç de la grua abans de realitzar qualsevol desplaçament del camió.
Si el gruïsta es queda sense visibilitat de la càrrega i quan hagi de realitzar la marxa enrera o maniobres en espais reduïts,
s’ajudarà d’un altre operari.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

PROBABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules
(esquitxades de formigó).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.

GREU

POSSIBLE

MIG

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

Faixa.

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (formigó).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants imp. i
botes imp.

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
340 Exposició a vibracions.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció del camió.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.

Calçat, guants i
casc.
Botzina,
cabina, tanca i
topalls.

Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

Calçat i casc.

Calçat i armilla.
Protector
auditiu.
Faixa.

Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).











Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de polietilè).
Protecció auditiva.
Armilla retrorreflectant.
Roba de treball.

MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMIÓ FORMIGONERA

Avaluació riscos



•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de forma segura.
El personal que condueixi camions serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
L’escala d’accés a la tremuja estarà formada per un material sòlid i antilliscant. A la part inferior es col·locarà un dispositiu
de seguretat per evitar moviments i es fixarà a la pròpia escala quan aquesta estigui plegada i al camió quan estigui
desplegada.
La tremuja també tindrà una plataforma a la part superior, perquè l’operari si situï per observar l’estat de la mateixa i
realitzar treballs de neteja. Aquesta estarà dotada de barana de 90 cm d’alçada.
Aquesta plataforma ha de tenir una superfície mínima de 40x50 cm i ser de material consistent i del tipus reixa per evitar
l’acumulació de material.
L’escala només s’utilitzarà per treballs de neteja, manteniment i inspecció i per un sol operari, només quan el vehicle
estigui parat.
Els camions han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor d’incendis de 5 Kg.
Si el vehicle circula pel lloc de treball, hi haurà un operari dedicat a vigilar la ruta a seguir abans que aquest es posi en
funcionament.
No es baixarà del camió fins que aquest estigui completament aturat.
Quan el subministra es realitzi amb pendents entre 5-16% es col·locaran topalls a les rodes, fre de mà i marxa enrera o
endavant contrària a la direcció de la pendent.
Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat.
Dins l’obra es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega.
Quan durant els treballs de formigonat s’ocupi part de la via pública, s’instal·laran senyals, balises, etc., per advertit als
vehicles que circulen per la mateixa.
No es circularà ni s’estacionarà a distàncies inferiors a 2 m de talls del terreny, perímetres d’excavacions, etc.
El conductor disposarà de calçat antilliscant i es preocuparà de mantenir les soles lliures de fang per evitar el bloqueig als
pedals i mecanismes.
S’utilitzaran els llocs previstos per pujar o baixar de la cabina, quedant totalment prohibit saltar des de la mateixa.
Sempre que no hi hagi bona visibilitat, les maniobres es guiaran per un altre operari.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

Codi Riscos

CAMIÓ PORTA CONTENIDORS
Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
baixar del camió).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

PROBABLE

ALT

080 Cops contra objectes o elements mòbils
(per balanceig de les cadenes).

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

Lona.

Calçat i casc.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina, cabina
i tanca
Botzina i tanca.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

POSSIBLE

MIG

Cabina.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.

Avaluació riscos

Calçat i armilla.

AVALUACIÓ DE RISCOS.

Protectors
auditius.

Codi Riscos

PROTECCIONS COL·LECTIVES.




Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció del camió.
Tanques metàl·liques.
Lona de protecció col·locada sobre el contenidor de runes per evitar la caiguda d’objectes o elements despresos.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).






Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Armilla retrorreflectant.
Protecció auditiva.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de forma segura.
El personal que condueixi camions serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de circulació.
Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega.
Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat sempre que existeixi risc de caiguda
d’objectes o si el terreny no es troba en bon estat.
Un cop parat el camió i abans d’iniciar la càrrega o descàrrega del contenidor, caldrà estirar els peus de la part posterior
del camió per tal d’assegurar l’estabilitat del camió durant la maniobra.
Durant les maniobres de càrrega i descàrrega del contenidor, es prohibirà la presència de personal dins la zona
d’influència del contenidor en cas de caiguda o del camió en cas de bolcada.
Es procurarà que les runes no sobrepassin la part superior del contenidor, i el material es mantindrà apilonat amb un
màxim d’un 5% de pendent.
Quan hi hagi perill de caiguda d’objectes durant el transport del contenidor, caldrà que es protegeixi amb un tendal o xarxa.
Abans d’iniciar la marxa amb el camió, es revisarà que el tendal o xarxa estigui ben posat, que estigui correctament fixat
de manera que no pugui sortir volant, i que no hi hagi elements inestables que es puguin despendre.
No s’iniciarà mai el moviment d’elevació dels braços hidràulics fins que els quatre punts de subjecció de les cadenes amb
el contenidor estiguin enganxats.
Un cop les quatre anelles de les cadenes s’hagin col·locat al seu lloc, s’iniciarà l’ascens fins que les cadenes quedin
tibades. En aquest punt, i abans que el contenidor deixi de tocar el terra, es comprovarà que cap de les quatre anelles ha
sortit de lloc. Per el descens de càrregues es procedirà d’igual forma.
El moviment de càrrega i descàrrega del contenidor serà uniforme i continuat, sense batzegades que puguin provocar
caigudes de runa, tensions massa fortes a les cadenes, bolcades del camió, etc.
Quan el camió en lloc d’anar amb dos braços hidràulics i cadenes funcioni amb un pistó hidràulic i un sol ganxo, es
seguiran les mateixes indicacions generals, i es comprovarà que abans de pujar o baixar el contenidor, que el ganxo
estigui correctament posat amb el pestell de seguretat.
Com a norma general, els contenidors només es podran descarregar i carregar sobre superfícies planes. En cas d’haver
de descarregar o carregar contenidors sobre superfícies en pendent, el camió es col·locarà amb la cabina mirant cap a la
part més baixa del pendent. No es permetrà la càrrega i descàrrega de contenidors en llocs amb una inclinació lateral
pronunciada.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

VIBRADOR

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules
(esquitxades de formigó).

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

130 Sobreesforços.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives (formigó).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants imp. i
botes imp.

340 Exposició a vibracions.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Canelleres.

Faixa.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



No es preveu l’ús d’equips de protecció col·lectiva específics per a la realització d’aquests treballs.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).









Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Canelleres.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El manual d’instruccions de l’aparell haurà d’estar a disposició de l’operari per poder seguir les instruccions del fabricant en
cas de dubte sobre el procediment correcte de funcionament.

•

El cable d’alimentació del vibrador estarà en adequades condicions d’aïllament i protegit a les zones de pas. Tindrà presa
de terra, connexions amb unions adequades i cables d’alimentació en bon estat.
La desconnexió del cable es farà estirant-lo per l’endoll, i no estirant el cable.
Les operacions de vibrat s’han de realitzar des de posicions segures i estables. Si aquestes operacions es fan des de
plataformes de treball, disposaran d’escales d’accés amb baranes de 90 cm d’alçada.
Durant l’operació de vibrat no es sortirà de la plataforma de treball, per comprovar si l’agulla vibratòria arriba al seu punt de
treball.
Es controlarà que l’agulla no quedi enganxada a les armadures; en cas d’enganxada, es pararà el vibrador i es comunicarà
a l’encarregat.
Quan es vibri en zones que quedin pròximes a la cara dels operaris, s’utilitzaran ulleres per protegir-se de les esquitxades.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

•
•
•
•
•
•

Avaluació riscos

•
•

GRUA MÒBIL AUTOPROPULSADA

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
baixar de la cabina).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.

GREU

POSSIBLE

MIG

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

230 Atropellament, cops i xocs amb o contra
vehicles.
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
340 Exposició a vibracions.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.
Tanca.

Calçat i casc.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat i guants.

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Botzina, tanca i
topalls.
Cabina.

Calçat i casc.
Calçat i armilla.

•
•
•
•

Avaluació riscos

Codi Riscos

Protectors
auditius.
Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.




Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la grua.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació.
Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).







Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Armilla retrorreflectant.
Protecció auditiva.
Faixa dorsolumbar.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la grua de forma segura.
El personal que condueixi la grua serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les mateixes al llibre de manteniment.
La grua es col·locarà en posició horitzontal, allunyada de talls d’excavacions.
Abans d’iniciar els treballs es col·locaran taulons de repartiment de càrregues a sota dels gats estabilitzadors i s’estiraran
els mateixos fins que s’aixequi la grua.
Es comprovarà que el terreny té la consistència adequada perquè els suports no s’enfonsin durant l’execució de les
maniobres.
Es comprovarà que el sistema hidràulic dels estabilitzadors no tingui fugues per evitar fallades del mateix durant l’hissat de
càrregues.
Senyalitzar la zona d’influència de la grua, delimitant-la i evitant l’accés de persones i vehicles, sobretot sota càrregues
suspeses.
Evitar la permanència de persones al voltant de la grua durant les operacions d’hissat.
El gruïsta ha d’evitar passar les càrregues per sobre d’operaris, i si algú es col·loca sota el radi d’acció de la grua ha
d’avisar-lo immediatament.
L’operari que manipula la grua ha de saber que està prohibit aixecar càrregues que superin la capacitat màxima de la
mateixa, que també ha de conèixer.
La grua portarà un diagrama de càrregues màximes en una zona visible.
Les càrregues s’aixecaran sempre verticalment, ja que de no ser així l’elevació pot ser motiu de greus accidents i provocar
la bolcada de la màquina.
Les maniobres es començaran molt lentament, per tibar els cables abans del seu hissat. Així es controla l’operació evitant
que la càrrega es balancegi.
Queda prohibit abandonar el lloc de comandament mentre pengin càrregues del ganxo.
Es paralitzaran els treballs quan el vent superi els 60 Km/h o amb condicions meteorològiques adverses.
La grua a de disposar dels següents dispositius de seguretat:

Limitador de moment de càrrega (previsió contra els riscos de sobrecàrrega o bolcada).
Vàlvula de seguretat (provoca l’enclavament de les seccions de la ploma telescòpica al deixar bloquejats els circuits
hidràulics quan es produeixen fugues).
•
Limitador de final de carrera (talla automàticament el subministra de força quan el ganxo es troba a la distància
mínima admesa de l’extrem de la ploma).
•
Pestell de seguretat (evita que els cables que suporten les càrregues puguin sortir-se del ganxo).
•
Detector de tensió (emet una senyal acústica a la cabina quan la ploma s’aproxima a una línia d’alta tensió).
Cal realitzar un manteniment preventiu una vegada cada 6 mesos com a mínim.
La grua ha de disposar d’una còpia de la declaració de conformitat de la mateixa, segellada per l’organisme competent de
la CCAA.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

FORMIGONERA ELÈCTRICA
Severitat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

Calçat, guants i
casc.
Calçat i casc.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Faixa.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Guants imp. i
botes imp.
Mascareta.

PROTECCIONS COL·LECTIVES



No es preveu l’ús d’equips de protecció col·lectiva específics per a la realització d’aquests treballs.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).









Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Guants contra les agressions químiques.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
Equip filtrant de partícules (mascareta antipols).

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•

La formigonera es col·locarà a més de 3 m de les vores de les excavacions, rases, buidats..., en una zona neta i segura i
lluny de càrregues suspeses.
S’evitaran els terres molls, relliscós, fangosos o amb graveta. Si és necessari, s’acondicionarà el terreny amb drenatge o
taulons per tal d’aconseguir una superfície de treball sòlida i estable.
La zona on quedi ubicada la formigonera estarà assenyalada amb cintes de senyalització, una senyal de perill i un cartell
on s’indiqui que queda prohibida la utilització de la formigonera per part de personal no autoritzat.
Abans de la primera utilització, el responsable d’obra revisarà el bon estat de la màquina (inclòs el botó de parada

•
•
•
•
•
•
•

d’emergència i la connexió a terra).
No s’utilitzarà la formigonera amb la carcassa del motor i transmissions oberta.
La formigonera tindrà fre de basculament del bombo, per evitar sobreesforços i riscs per moviments descontrolats.
Abans d’iniciar treballs de manteniment o neteja del bombo a mà, es desconnectarà la màquina de la tensió.
L’alimentació elèctrica es farà amb el cable adequat a través d’un quadre auxiliar, en combinació amb la posta a terra i els
relés del quadre general.
La formigonera tindrà posta a terra on aniran connectades la carcassa i les seves parts metàl·liques.
Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

EINES PORTÀTILS A MOTOR

Avaluació riscos
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Ordre i neteja
Calçat de seguretat.

020 Caiguda de persones al mateix nivell

LLEU

POSSIBLE

BAIX

080 Cops, talls contra objectes o elements
mòbils.
090 Talls i cops per objectes o eines.

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

150 Contactes tèrmics (inadequat aïllament
de les màquines).

LLEU

PROBABLE

MIG

Aïllament tèrmic

161 Contactes elèctrics directes amb
elements o parts actives accessibles.

MOLT
GREU

PROBABLE

MOLT ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

PROBABLE

ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic
> 140 dB., segons RD 1316/89)
340 Exposició a vibracions.

LLEU

PROBABLE

MIG

Aïllament,
allunyament,
confinament
Posta a terra de
masses, doble
aïllament i relés
diferencials.
Ventilació

GREU

POSSIBLE

ALT

Protecció auditiva.

GREU

POSSIBLE

MIG

Canelleres.

410 Fatiga física per postura

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc de
seguretat.
Calçat, casc i guants
de seguretat.
Ulleres de seguretat.

Espai de treball.
Temps de descans

Guants, calçat de
seguretat i roba de
treball.

Mascareta.

Faixa dorsolumbar.

PROTECCIONS COL·LECTIVES






Ordre i neteja.
Ventilació de locals.
Mitjans de manipulació i elevació
Programació dels temps de descans

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).









Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Canelleres.
Protecció auditiva.
Roba de treball.
Ulleres de seguretat.
Equip de protecció respiratòria.

•

Les eines portàtils elèctriques sense doble aïllament tindran les seves carcasses connectades a la presa de terra de l’obra,
a través dels quadres elèctrics existents a l’obra. El conductor de la presa de terra ha d’anar incorporat al cable
d’alimentació i el born de connexió ha d’anar incorporat a l’endoll de la màquina, el qual ha de ser compatible amb les
bases de presa de corrent dels esmentat quadres.
•
El circuit on es connecten les eines elèctriques manuals ha d’estar protegit per un relé diferencial de 30 mA de corrent de
defecte (alta sensibilitat).
La tensió d’alimentació en eines elèctriques manuals no podrà excedir de 250 V.
•
En ambients humits, l’alimentació per a eines elèctriques manuals es realitzarà mitjançant transformador de 24 V o amb
transformador separador de circuits.
•
No s’utilitzaran eines manuals sense carcasses de protecció, per evitar els riscos d’atrapament amb parts mòbils o, quan
sigui el cas, contacte directa amb l’energia elèctrica.
•
El gir reversible permet que, en cas de bloqueig, la màquina es pugui desbloquejar amb facilitat.
•
Els cables elèctrics estaran en perfectes condicions d’aïllament, essent convenient revisar-los periòdicament per tal de
substituir aquells que presentin deterioraments. Es prohibeix la seva reparació amb cinta aïllant.
•
Les eines manuals amb capacitat de tall disposaran de la corresponent protecció que eviti contactes accidentals amb
l’element de tall.
•
Si s’utilitzen cables elèctrics d’extensió, primerament es connectarà l’esmentat cable a la presa de corrent per connectar
posteriorment l’eina a emprar. Això es farà per medi dels corresponents endolls, després de comprovar que l’interruptor
d’accionament de la màquina no està accionat.
•
Les eines elèctriques manuals no es transportaran ni manipularan a través del cable d’alimentació.
•
Les eines manuals accionades a motor o pneumàtiques només s’utilitzaran per a les feines per a les que han estat
dissenyades, seguint les indicacions i limitacions (si és el cas) del manual d’instruccions facilitat pel fabricant que
correspon, informació que s’ha de facilitar als usuaris i que ha de estar al seu abast..
•
Quedarà prohibida la utilització de les eines manuals accionades a motor o pneumàtiques per personal no autoritzat.
•
Abans d’utilitzar una eina portàtil es comprovarà el seu bon estat, que compleix amb els requisits de seguretat i que no hi
ha persones dins la zona d’influència.
•
Si s’han d’utilitzar eines elèctriques portàtils en llocs on es possible la presència d’atmosferes explosives, aquestes estaran
protegides mitjançant envoltant del tipus antideflagrant.
•
Quan s’utilitzin eines portàtils que generen pols a l’interior d’espais o locals es prendran mesures per tal d’assegurar un
bona ventilació i evitar l’acumulació de pols.
•
Es prohibeix la utilització d’eines o equips accionats amb motor de combustió interna en llocs o espais tancats o amb
ventilació insuficient. Es prendran les mesures per assegurar una bona ventilació i evitar l’acumulació de gasos tòxics.
•
No s’abandonaran eines portàtils que puguin quedar en marxa i es deixaran fora de servei quan no s’utilitzin.
•
Es prohibeix realitzar reparacions o manipulacions. Solament es podran realitzar aquelles intervencions de manteniment
incloses en el manual d’instruccions, com és el canvi de disc, de broca, el greixatge, etc. Es duran a terme seguint les
instruccions donades al referit manual i es realitzaran amb el motor parat i, quan sigui el cas, desconnectant l’eina de la
xarxa elèctrica.
•
Les eines portàtils que presentin deterioraments o s’hagin espatllat es mantindran fora de les zones de treball, es
senyalitzaran amb cartell la seva situació (”MÀQUINA ESPATLLADA”) i s’enviaran a reparar el més aviat possible.
•
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
•
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.
Trepant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans de començar la feina es comprovarà que l’aparell està en perfectes condicions d’ús, en especial el cable
d’alimentació i la connexió, i que la broca és l’adequada al material que es vol trepar.
Prèviament es comprovarà que no existeixen cables elèctrics, conduccions d’aigua, gas, etc., a la zona a trepar.
Es recomana l’ús de ulleres de seguretat.
El trepat no s’executarà d’una sola vegada i es retirarà la broca periòdicament fer facilitar l’evacuació del material.
S’evitarà realitzar forats inclinats a pols, engrandir el forat oscil·lant la broca, pressionar excessivament o que es rescalfi la
broca, ja que això pot provocar que es trenqui.
La broca es desmuntarà quan el motor estigui totalment aturat.
Quan no s’utilitzi, no s’abandonarà al terra, ni es deixarà endollat a la xarxa elèctrica.
Les reparacions queden prohibides i només les podran realitzar personal autoritzat.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

Radial:

•

•

•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb l’ús de les diferents eines portàtils a motor,
incloent les pneumàtiques, i sobre les mesures preventives a adoptar per tal de realitzar-lo de forma segura. La referència
ha de ser el manual d’instruccions facilitat pel fabricant.
Les eines elèctriques manuals han de disposar de doble aïllament de protecció, cosa que normalment es senyalitza a la
placa de característiques corresponent mitjançant el següent símbol:

•
•
•

Abans de començar la feina es comprovarà que l’aparell està en perfectes condicions d’ús, en especial el cable
d’alimentació elèctrica i la corresponent connexió, i que el disc és l’adequat al material sobre el que s’ha de treballar.
Donat que la radial és una eina de tall solament s’utilitzarà per tallar, cosa que es farà pel perímetre del disc. Es prohibeix
utilitzar els laterals del disc per esmolar, polir, rebaixar, etc.
Prèviament es comprovarà que no existeixen cables elèctrics, conduccions d’aigua, gas, etc., a la zona a trepar.
Per minimitzar la formació de pols, es mullarà la zona que es tallarà.

•
•
•
•

Per a treballs en zones poc accessibles, s’utilitzaran radials de format petit.
Sempre que sigui possible, l’angle de tall serà de 90º. Durant la realització del tall, l’angle en que s’ha iniciat es mantindrà
invariable.
És obligat l’ús de ulleres de seguretat.
Previ a la substitució del disc s’aturarà el motor, es desconnectarà de la xarxa elèctrica i s’emprarà l’útil específic que el
fabricant facilita per realitzar aquest operació.
No es desmuntarà la protecció del disc ni es tallarà sense la mateixa.
Evitar colpejar el disc al mateix temps que es talla ja que es pot trencar.
Es poden utilitzar guants si son lleugers i ajustats.
No es deixarà la radial al terra en marxa, ni tant sols quan el disc encara gira degut a la inèrcia.
Quan no s’utilitzi, no s’abandonarà al terra, ni es deixarà endollada a la xarxa elèctrica.
Les reparacions queden prohibides i només les podran realitzar personal autoritzat.

100 Projecció de fragments o partícules

GREU

PROBABLE

ALT

Ulleres de
seguretat

PROTECCIONS COL·LECTIVES.




Ordre i neteja
Caixa d’eines i cinturó portaeines

3.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

Regatadora:






Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Ulleres de seguretat.

•

4.

ALTRE MESURES PREVENTIVES.

•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb l’ús de les eines manuals i sobre les mesures
preventives a adoptar.
Les eines es revisaran abans del seu ús i periòdicament per tal de que en tot moment estiguin en bon estat d’utilització.
A més de disposar de caixes o maletes per col·locar-hi les eines per facilitar el seu transport i emmagatzemant, evitar la
seva dispersió, que puguin caure, deteriorar-se o generar altres riscos, es recomana utilitzar cinturons portaeines, cosa
que farà que es puguin controlar millor i disposar en cada moment de l’eina necessària.
Cada eina serà utilitzada per la funció per la que ha estat dissenyada.
Les eines es mantindran netes d’olis, grasses i altres substàncies relliscoses.
Les eines tallants i punxants seran del tipus plegable o extraïble. En cas contrari, disposaran de la corresponent funda.
S’aconsella l’ús de les caixes d’eines per altres riscos.
Els mànecs de les eines es mantindran llisos i sense discontinuïtats.
Finalitzada la jornada de treball les caixes d’eines i les eines més grans es guardaran al magatzem o caseta de obra.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abans de començar la feina es comprovarà que l’aparell està en perfectes condicions d’ús, en especial el cable
d’alimentació elèctrica i la corresponent connexió, i que la fresa és l’adequada al material sobre el que s’ha de treballar.
Prèviament es comprovarà que no existeixen cables elèctrics, conduccions d’aigua, gas, etc., a la zona on s’han de fer les
regates (reformes o rehabilitacions).
Per minimitzar la formació de pols, es recomana mullarar la zona on s’han de fer les regates.
És obligat l’ús de ulleres de seguretat.
Es recomana no utilitzar màquines regatadores sobre envans de menys de 7 cm de gruix.
Evitar desmuntar la fresa amb el motor en marxa. La màquina es desconnectarà de la xarxa elèctrica abans d’iniciar
l’operació.
Es prohibeix colpejar amb la màquina.
Es poden utilitzar guants si son lleugers i ajustats.
No es deixarà la màquina al terra en marxa, ni tan sols quan la fresa encara gira degut a la inèrcia.
Quan no s’utilitzi, no s’abandonarà al terra, ni es deixarà endollada a la xarxa elèctrica.
Les reparacions queden prohibides i només les podran realitzar personal autoritzat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pistola clavadora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es confiarà l’eina a un sol operari qualificat, que la conegui perfectament el contingut del manual d’instruccions facilitat pel
fabricant.
Comprovar prèviament la naturalesa del material i el seu gruix.
No clavar sobre materials fràgils, massa durs o elàstics.
Utilitzar el protector adequat i situar-la rigorosament perpendicular a la superfície de tir.
Utilitzar protectors especials per superfícies corbes o discontínues.
Comprovar que no hi ha cap persona a prop de la zona de tir.
Abans de realitzar el tir, col·locar-se de forma que el cos quedi darrera de l’eix de l’eina.
No carregar l’eina en llocs on hi hagi altres persones.
Només carregar en el moment precís de ser utilitzada.
Mantenir la pistola ben fermada amb les dues mans i en una posició estable.
No apuntar mai amb l’eina a ningú, encara que estigui descarregada.
Disposar l’eina obligadament cap avall, allunyada del cos de l’operari.
Descarregar sempre l’eina per saber la causa d’un incident.
Posar els cartutxos, claus i útils en caixes especials i tancades amb clau.
No clavar en locals on pugui haver atmosferes explosives.

EINES MANUALS

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

LLEU

Probabilitat

PROBABLE

Valoració
del Risc
MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(trepitjades o ensopegades amb eines en
zones de pas o treball, enllumenat
insuficient, etc.).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

MESURES DE PREVENCIÓ
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Ordre i neteja
Caixes d’eines

Calçat i casc de
seguretat.

SERRA DE MÀ:
•
•
•
•
•

S’utilitzarà la serra més apropiada per a cada feina, exercint la pressió adequada al material que es treballi.
Separar al màxim la mà amb la que es subjecta la peça a tallar del recorregut de la fulla.
La fulla estarà ben afilada, sense presència de rovell. El mànec estarà en bon estat, tindrà les dimensions i forma
adequades i estarà ben ajustat.
L’angle amb el que s’iniciï el tall es mantindrà invariable.
Es recomana l’ús de guants lleugers i ben ajustats

PICS I PALES:
•
•
•
•

Mai s’utilitzarà un pic o una pala per realitzar feines per les que no han estat dissenyats.
No s’utilitzaran els pics i pales que presentin defectes, en especial en els mànecs i empunyadura.
Les pales i pics es guardaran en lloc de fàcil accés destinat per això, disposant d’un suport a la paret que garanteixi la seva
estabilitat.
Mai es deixaran a terra, en zones de pas o llocs elevats.

MARTELL i MACETA:
•
•
S’utilitzarà el martell adequat a la feina que s’ha de realitzar.
•
No s’utilitzarà l’eina per altres coses, com estrènyer cargols amb l’ajuda d’un tornavís, etc.
•
L’operari es col·locarà en la postura adequada i portarà els equips de protecció personal necessaris, com son els guants i
ulleres de seguretat.
•
No s’agafarà el mànec massa a prop del cap, ni s’utilitzarà per colpejar o fer palanca.
•
No es colpejarà amb excessiva violència, i menys sobre una peça o eina no preparada per aquesta feina.
ESCARPA:

Cinturons
porteeines
Caixes d’eines
Protecció de
cautxú a les
escarpes

Calçat i guants
de seguretat.
Calçat de
seguretat.
Calçat, casc i
guants de
seguretat.

Es mantindrà esmolada per augmentar la seva eficàcia.
Es prohibeix utilitzar la radial per esmolar les escarpes
Per evitar colpejar la mà que subjecta l’escarpa i minimitzar les vibracions disposar de protecció de cautxú (tipus bolet)
Utilitzar ulleres de protecció.
•
Es recomana l’ús de guants de seguretat lleugers i ben ajustats

TORNAVÍS:

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

•
•
•
•
•
•









Escollir el tornavís adequat al tipus de cargol sobre el que s’ha de treballas.
S’utilitzarà exclusivament per cargolar i descargolar, i no per altres feines (a modo d’escarpa, per exemple).
No es treballarà de forma obliqua, ni es mantindrà la peça o cargol que es vol cargolar agafada amb la mà.
No s’augmentarà l’esforç amb una altre eina.
Es mantindrà el tornavís en bones condicions d’utilització (sobretot la punta i el mànec).
No es treballarà amb un tornavís despuntat, amb el mànec trencat o fluix o amb la tija torta.

ESTENALLES I ALICATES UNIVERSALS:
•
•
•
•
•

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

No s’utilitzaran per subjectar peces que es vulgui trepar (foradar).
No s’utilitzaran com a martells ni com a palanques.
S’utilitzaran exclusivament per a operacions de tall, pinçat, subjecció, etc.
Es recomana l’ús de guants lleugers i ben ajustats.
No s’utilitzaran estenalles i alicates que tinguin joc.

•
•
•
•

CLAUS FIXES i CLAUS REGULABLES:
•
•
•

Es prohibeix fer servir prolongacions acoblades al mànec de les claus ja que suposa una sobrecàrrega que propicia el seu
deteriorament i possibles lesions a les mans per escapament.
S’ha de donar prioritat a l’ús de claus fixes.
No s’utilitzaran claus regulables tipus angleses que hagin adquirit joc ja que son la causa de deteriorament dels cargols i
de que es produeixin escapaments.

EINES DE RASPAR, ALLISAR I POLIR:
•
•
•

SERRA CIRCULAR DE TAULA PER TALLAR FUSTA

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules
(esquitxades de formigó).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació) dins de locals tancats.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació) a l’exterior.
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

•
•
•
•
•
•
•
•

Per la seva composició i relativa fragilitat, s’utilitzaran només per la funció establerta.
S’escollirà l’eina de la mida i forma adequada, sempre amb mànec.
No es transportaran mai a les butxaques.

Avaluació riscos

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Ganivet divisor
i tapa
protectora.
Tapa
protectora.

Calçat, casc i
guants.
Ulleres.
Calçat, casc i
guants.
Faixa.

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Extracció
localitzada
Extracció
localitzada (*)
Manteniment

(*) Opcional segons les circumstàncies de cada cas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascareta
Mascareta (*)
Protectors
auditius.

•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El manual d’instruccions de l’aparell haurà d’estar a disposició de l’operari per poder seguir les instruccions del fabricant en
cas de dubte sobre el procediment correcte de funcionament.
Es treballarà sempre amb robes ajustades.
El cable d’alimentació de la serra estarà en adequades condicions d’aïllament i protegit a les zones de pas. Tindrà presa
de terra, connexions amb unions adequades i cables d’alimentació en bon estat.
La desconnexió del cable es farà estirant-lo per l’endoll, i no estirant el cable.
La màquina disposarà d’un polsador de parada d’emergència que sigui fàcilment accessible.
La part inferior de la màquina on hi ha les transmissions, ha de quedar completament protegida per evitar el contacte
directa amb les mans.
La màquina es col·locarà sobre una superfície horitzontal i estable, i es mantindrà neta de fangs o elements que propiciïn
caigudes al mateix nivell.
Es netejarà la zona propera a la màquina de manera que no hi quedin restes de fustes o taulells tallats.
Al iniciar la jornada de treball es comprovarà el bon estat del disc utilitzat, així com que la velocitat del mateix sigui
adequada als treballs a realitzar segons les indicacions del fabricant.
Si es detecta que el disc es troba en mal estat, es procedirà a la seva substitució.
Un cop posada en marxa la serra, caldrà comprovar que aquesta estigui ben equilibrada i es pararà immediatament si
s’observen moviments vibratoris, avisant a l’encarregat de manteniment el més aviat possible i desconnectant la màquina
de la xarxa elèctrica de manera que aquesta quedi totalment fora de servei.
Si no es disposa de disc per substituir el que està en mal estat o si aquest està desequilibrat es deixarà la serra fora de
servei desconnectant-la de la xarxa elèctrica i es col·locarà un cartell que indiqui que no es pot utilitzar. Aquest cartell
només podrà ser tret per l’encarregat de solucionar el problema.
Abans de començar a tallar una fusta, es comprovarà que no hi ha claus o altres elements metàl·lics així com formigó o
terra enganxada.
Caldrà tenir en compte l’existència de nusos de la fusta a la zona de tall.
No es traurà la tapa protectora del disc ni el ganivet divisor per realitzar els talls.
S’ajustarà la separació entre el disc de tall i el ganivet divisor de manera que la separació entre ells es mantingui entre 5 i
10 mm.
Abans del tall es regularà l’alçada de sortida del disc sobre la taula per tal d’ajustar-lo al gruix del taulell o fusta a tallar.
Si el carenat de la part inferior de la taula queda ple de serradures i s’ha de netejar, es pararà la serra, es desconnectarà
de la xarxa elèctrica, i un cop el disc completament parat es procedirà a netejar-ho. No es netejarà mai amb la serra en
marxa ni amb pals de fusta.
Es pararan els treballs en cas de pluja, deixant la màquina protegida de les inclemències meteorològiques.
No s’abandonarà mai la serra en marxa, si l’operari ha d’abandonar el lloc de treball, es pararà la serra i si és al final de la
jornada laboral, es desconnectarà de la xarxa elèctrica i es baixarà la fulla de la serra de manera que aquesta no
sobresurti per la part superior de la taula.
Pel que fa a la pols generada, es recomana que mitjançant dispositiu de recollida acoblat a la taula de la serra, s’eviti la
seva dispersió. De no ser així i en el cas de treballar a l’interior d’un local, s’utilitzarà protecció de les vies respiratòries.
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos
Codi

SERRA CIRCULAR DE TAULA PER TALL DE CERÀMICA

Riscos

Gravetat

Probabilitat

PROTECCIONS COL·LECTIVES.





Tapa protectora ajustable del disc de la serra.
Ganivet divisor per evitar que els dos costats del taulell tallat es tornin a acostar frenant la serra.
Extracció localitzada amb sistema de recollida acoblat a la taula.

Valoració
del Risc

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules
(trossos de rajola).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Ganivet divisor Calçat, casc i
i tapa
guants.
protectora.
Tapa
Ulleres.
protectora.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

LLEU

INEVITABLE

ALT

Mascareta.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Protectors
auditius.

Avaluació riscos
Codi

GRUP DE SOLDADURA ELÈCTRICA

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

EPI’s

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat.




Tapa protectora ajustable del disc de serra.
Ganivet divisor per evitar que els dos trossos de rajola es tornin a acostar tocant la serra.

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Ulleres.

GREU

POSSIBLE

MIG

5.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

PROBABLE

MIG








6.

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.
ALTRES MESURES PREVENTIVES.

Calçat i
guants.
Guants,
calçat, roba
de treball,
polaines,
maniguets i
davantal de
cuir.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El manual d’instruccions de l’aparell haurà d’estar a disposició de l’operari per poder seguir les instruccions del fabricant en
cas de dubte sobre el procediment correcte de funcionament.
Es treballarà sempre amb robes ajustades.
El cable d’alimentació de la serra estarà en adequades condicions d’aïllament i protegit a les zones de pas. Tindrà presa
de terra, connexions amb unions adequades i cables d’alimentació en bon estat.
La desconnexió del cable es farà estirant-lo per l’endoll, i no estirant el cable.
La màquina disposarà d’un polsador de parada d’emergència que sigui fàcilment accessible.
La part inferior de la màquina on hi ha les transmissions, ha de quedar completament protegida per evitar el contacte
directa amb les mans.
La màquina es col·locarà sobre una superfície horitzontal i estable, i es mantindrà neta de fangs o elements que propiciïn
caigudes al mateix nivell.
Es netejarà periòdicament la zona propera a la màquina de manera que no hi quedin restes de rajoles o material ceràmic.
Al iniciar la jornada de treball es comprovarà el bon estat del disc utilitzat, així com que la velocitat del mateix sigui
adequada als treballs a realitzar segons les indicacions del fabricant.
Si es detecta que el disc es troba en mal estat, es procedirà a la seva substitució.
Un cop posada en marxa la serra, caldrà comprovar que aquesta estigui ben equilibrada i es pararà immediatament si
s’observen moviments vibratoris, avisant a l’encarregat de manteniment el més aviat possible i desconnectant la màquina
de la xarxa elèctrica de manera que aquesta quedi totalment fora de servei.
Si no es disposa de disc per substituir el que està en mal estat o si aquest està desequilibrat es deixarà la serra fora de
servei desconnectant-la de la xarxa elèctrica i es col·locarà un cartell que indiqui que no es pot utilitzar. Aquest cartell
només podrà ser tret per l’encarregat de solucionar el problema.
No es treurà la tapa protectora del disc ni el ganivet divisor per realitzar els talls.
S’ajustarà la separació entre el disc de tall i el ganivet divisor de manera que la separació entre ells es mantingui entre 5 i
10 mm.
Abans del tall es regularà l’alçada de sortida del disc sobre la taula per tal d’ajustar-lo al gruix de la peça ceràmica.
No s’utilitzarà el lateral del disc de la serra per a llimar peces.
En cas que quedin trossos de rajola que no acabin de caure pel forat per la taula es pararà la serra i un cop el disc
completament parat es procedirà a netejar-ho. No es netejarà mai amb la serra en marxa ni amb trossos de fusta.
S’ha de netejar periòdicament el calaix dels trossos de rajola de manera que aquests no toquin el disc per la part inferior.
Es pararan els treballs en cas de pluja, deixant la màquina protegida de les inclemències meteorològiques.
No s’abandonarà mai la serra en marxa, si l’operari ha d’abandonar el lloc de treball, es pararà la serra i si és al final de la
jornada laboral, es desconnectarà de la xarxa elèctrica i es baixarà la fulla de la serra de manera que aquesta no
sobresurti per la part superior de la taula.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

211 Iniciació d’un foc / incendi.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació de gasos de la soldadura).

GREU
LLEU

PROBABLE
INEVITABLE

ALT
ALT

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Extintor.
Mascareta.
Roba de
treball,
pantalla –
ulleres,
guants,
davantal,
maniguets i
polaines de
cuir.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



Extintor d’incendis per poder actuar de forma ràpida en cas d’accident.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).











Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Ulleres antiprojeccions.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Pantalla de soldador amb vidre inactínic.
Guants contra les agressions d’origen tèrmic.
Davantal de cuir per soldador.
Polaines de cuir per soldador.
Maniguets de cuir per soldador.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
Només es permetrà l’ús del grup de soldadura elèctrica a personal especialista.
No es treballarà mai amb el grup de soldadura elèctrica connectat a un grup electrogen, ja que els dos aparells són
incompatibles i a part de cremar-se el grup de soldadura, hi ha perill d’incendi de la instal·lació.
En el cas que calgui un allargador, aquest s’haurà de desplegar completament, no utilitzant el grup soldador amb
l’allargador enrotllat o plegat, ja que es crea un efecte de resistència que calenta els cables elèctrics i pot provocar incendis
en cas que els interruptors magnetotèrmics no existeixin o estiguin en mal estat.
Abans de l’inici dels treballs caldrà comprovar el bon estat de la instal·lació elèctrica a la que està connectat, l’existència de

•
•
•
•
•
•
•
•

magnetotèrmics i que la xarxa sigui de la potència suficient.
Es comprovarà el bon estat dels cables de la pinça de massa i de l’elèctrode cada dia abans de connectar el grup de
soldadura. Si es detecta que algun d’ells està en mal estat per cremades d’espurnes, etc., es substituirà el més aviat
possible.
Igualment es substituirà la pinça de l’elèctrode quan l’aïllament de la mateixa presenti signes de desgast.
No es permet treballar sense ulleres de soldador o pantalla de vidre inactínic encara que només sigui per fer apuntats.
Quan es realitzi l’operació de neteja i picat de la crosta, s’utilitzaran les ulleres de protecció o la pantalla de soldador, i no
es deixarà que altres treballadors no protegits s’acostin a les peces recent soldades fins que hagi saltat tota la crosta.
No abandonar mai el grup de soldadura en marxa, i apagar-lo durant els treballs de canvi de posició de les peces.
No es podrà abandonar mai la pinça de l’elèctrode per terra, encara que el grup estigui apagat, i s’haurà de deixar protegit i
separat de la pinça de massa o dels elements on aquesta està agafada (si són metàl·lics).
Al acabar la jornada caldrà desconnectar el grup de soldadura de la xarxa elèctrica i recollir els cables de la pinça de la
massa i la de l’elèctrode.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos
Codi

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

EPI’s

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, casc i
guants.
Faixa.

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

PROBABLE

MIG

200 Explosions (físiques o químiques).
211 Iniciació d’un foc / incendi.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació de gasos durant la soldadura).

MOLT GREU
GREU
LLEU

POSSIBLE
PROBABLE
INEVITABLE

ALT
ALT
ALT

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar, soldadura, etc.).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Guants,
calçat, roba
de treball,
polaines,
maniguets i
davantal de
cuir.
Extintor.
Extintor.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
Només es permetrà l’ús del grup de soldadura autògena a personal especialista.
Les botelles d’oxigen i acetilè s’han de mantenir sempre en posició vertical i es transportaran en carretons ben estacades.
No es poden deixar mai estirades encara que estiguin buides.
Les ampolles de gas es mantindran en llocs protegits de les radiacions solars.
Es mantindran les ampolles perfectament identificades amb etiquetes i colors diferents i es procurarà no barrejar-les.
En cas de iniciar-se un foc dins una ampolla d’acetilè, es tancarà la vàlvula de sortida del gas, es separarà l’ampolla de la
resta en un lloc aïllat i ventilat a l’aire lliure, i es refredarà amb aigua sense parar des d’una distància de seguretat i a poder
ser des d’un lloc protegit.
Es treballarà sempre amb les mans netes de grasses o olis i es comprovarà que les vàlvules de sortida de les ampolles
també ho estiguin.
Sempre que sigui possible es treballarà en llocs oberts i ventilats.
En aquells treballs que s’hagin de desenvolupar en espais interiors, s’utilitzarà un sistema que garanteixi la renovació de
l’aire interior.
No es permet treballar sense ulleres de soldador o pantalla de vidre inactínic encara que només sigui per fer apuntats.
Abans d’iniciar els treballs es comprovarà el bon estat de les mànegues comprovant que no hi hagi fugues i que estiguin
netes i sense grassa.
Es comprovarà que el bufador està net de grassa.
Per encendre el bufador, s’obrirà primer l’aixeta de l’ampolla d’oxigen i després la d’acetilè.
Per apagar el bufador, es tancarà primer l’aixeta de l’ampolla d’acetilè i quan s’hagi consumit la flama, es tancarà l’aixeta
de l’ampolla d’oxigen.
No abandonar mai el bufador encès, ni durant els treballs de canvi de posició de les peces.
En acabar els treballs caldrà tancar les aixetes i vàlvules del bufador i les botelles tant d’acetilè com d’oxigen i recollir les
mànegues i el bufador.
Un cop acabats els treballs i apagat el bufador, es procurarà no deixar el bufador sobre materials inflamables mentre
aquest encara estigui calent.
Quan el gas de l’ampolla s’acabi, es tancarà la vàlvula de sortida de l’ampolla, es desconnectaran les mànegues i es
posarà el caputxó de protecció.
No s’utilitzarà mai el bufador per tasques diferents a les de soldadura o tall segons estigui previst.
No apuntar mai a un altre operari amb el bufador encès.
Caldrà seguir un programa de manteniment preventiu del bufador, mànegues i connexions per tal d’evitar pèrdues pel mal
estat d’algun dels elements.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Mascareta.

GRUP ELECTROGEN

Avaluació riscos
Roba de
treball,
pantalla –
ulleres,
guants,
davantal,
maniguets i
polaines de
cuir.

Extintor d’incendis per poder actuar de forma ràpida en cas d’accident.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) _______________________________________________________________











•
•
•

•

PROTECCIONS COL·LECTIVES _________________________________________________________________________



Maniguets de cuir per soldador.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________________

•
•

GRUP DE SOLDADURA AUTÒGENA

Riscos



Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Ulleres antiprojeccions.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Faixa dorsolumbar.
Pantalla de soldador amb vidre inactínic.
Guants contra les agressions d’origen tèrmic.
Davantal de cuir per soldador.
Polaines de cuir per soldador.

Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

EPI’s

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
150 Contactes tèrmics (cremades).

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat, guants i
casc.
Guants, calçat i
roba de treball.

LLEU

PROBABLE

MIG

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.

GREU

PROBABLE

ALT

200 Explosions (físiques o químiques).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Extintor.

211 Iniciació d’un foc / incendi.

GREU

POSSIBLE

MIG

Extintor.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

LLEU

INEVITABLE

ALT

Mascareta.

GREU

PROBABLE

ALT

Protectors
auditius.

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Guants imp.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació de gasos en motors d’explosió).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

PROTECCIONS COL·LECTIVES __________________________________________________________________________



Extintor de CO2 de capacitat suficient en funció de la potència del grup electrogen, amb un mínim de 5Kg de capacitat.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) _______________________________________________________________







Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Guants contra les agressions químiques.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Codi Riscos

COMPRESSOR
Gravetat

Probabilitat

BAIX

Mascareta.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Protectors
auditius.

Extintor d’incendis per poder actuar de forma ràpida en cas d’accident.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) _______________________________________________________________

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització del generador de forma segura.
El generador ha d’estar dimensionat segons el seu consum, potència, freqüència, etc.., per cobrir les necessitats dels
circuits a alimentar.
La freqüència d’alimentació ha de fixar-se en 50 Hz i per tant el primer element a disposar és d’un freqüenciòmetre que
regularà i mantindrà el nivell indicat.
El generador ha d’incorporar com a elements de control un amperímetre, un voltímetre i un interruptor de tall del
subministra.
La mesura de seguretat més important és la connexió a presa de terra del generador que serà sempre obligatòria.
La carcassa del generador ha d’estar connectada a terra de manera independent a la connexió del neutre.
El neutre estarà posat a terra en el seu origen amb una resistència elèctrica no superior a 20 Ω, i no es podrà posar en
marxa el generador sense la mateixa.
El grup alimentarà un quadre general elèctric que disposarà de:
 Sistema de presa de terra general de les masses, independent elèctricament dels anteriors.
 Els interruptor diferencials més sensibles seran de 300 mA, essent aconsellable utilitzar diferencials més sensibles i
per enllumenat de 30 mA.
 Per la protecció contra contactes directes, es protegiran les barres de connexió a la sortida del grup, aquesta protecció
es realitzarà mitjançant aïllaments, cobrint els borns i si és possible utilitzant separadors aïllants.
Els quatre borns del generador es veuran ocupats sempre per tal d’evitar contactes elèctrics.
Els equips generadors de corrent han de col·locar-se en llocs el més distants possibles dels llocs de treball i en zones
suficientment ventilades, per evitar afectar el mínim possible als operaris amb els contaminants de soroll i gasos.
Els operaris no han d’estar sotmesos durant la jornada de treball al soroll del motor del generador, i si s’ha d’ubicar el
generador en un local tancat haurà de garantitzar-se una ventilació suficient per eliminar el risc que suposa l’entrada
d’operaris al mateix.
Han d’existir, si s’escau, comandaments a distància que són útils per produir parades i talls d’electricitat.
Les tensions necessàries en obra són de 380 i 220 Volts, i es poden obtenir tensions de seguretat per treballs en zones
humides a partir de la instal·lació d’un transformador.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

POSSIBLE

PROTECCIONS COL·LECTIVES __________________________________________________________________________



ALTRES MESURES PREVENTIVES _______________________________________________________________________
•
•

LLEU

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

090 Cops i talls per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

200 Explosions (físiques o químiques).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Extintor.







Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _______________________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
En compressors elèctrics, el cable d’alimentació estarà protegit a les zones de pas. Tindrà presa de terra, connexions amb
unions adequades i el cable d’alimentació tindrà l’aïllament en bon estat.
En el cas de compressors amb motor d’explosió, les tapes han de mantenir-se tancades mentre la màquina estigui en
funcionament. Si per refrigeració es considera necessari obrir les tapes, s’ha de disposar d’una tela metàl·lica espessa que
faci les funcions de tapa i que eviti en tot moment el contacte amb els òrgans mòbils de l’interior.
Totes les reparacions de manteniment es realitzaran amb el motor parat i els compressors elèctrics es desconnectaran de
la xarxa.
Abans d’iniciar els treballs, es comprovarà que la pressió subministrada pel compressor és adequada per la maquinària a
utilitzar.
Es comprovarà la correcta unió de les mànegues amb el compressor i l’eina abans d’obrir l’aixeta de sortida del
compressor.
Si s’utilitza un compressor amb motor d’explosió en un local tancat, s’haurà de disposar de ventilació forçada.
El compressor es col·locarà en terreny horitzontal sempre que sigui possible. Si ha d’anar sobre terreny inclinat, es
col·locaran topalls a les rodes i es subjectarà amb cables o cadenes a un element fixa i resistent.
El compressor es col·locarà en llocs predeterminats, de terreny ferm, a una distància no inferior de 2 m de talls o talussos
com a norma general.
S’han de protegir les mànegues contra danys per vehicles, materials, etc., i es col·locaran en canals protegits al creuar
carrers.
S’ha d’evitar mantenir la presa d’aire del compressor prop de dipòsits de combustible, canonades de gas o llocs on pugui
haver emanacions de gasos o vapors combustibles, ja que es poden produir explosions.
Els compressors elèctrics hauran de tenir la carcassa connectada a terra per evitar contactes indirectes.
És important realitzar un manteniment preventiu de les mànegues, perquè estiguin en perfectes condicions d’utilització; és
a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin facilitar una rebentada de la mateixa.
La desconnexió del cable mai es farà estirant d’aquest, sinó que s’haurà de fer estirant l’endoll.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

MANIPULADOR TELESCÒPIC (“MANITOU”)

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell (en
baixar de la màquina).

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

Cabina.

Calçat, casc i
guants.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

PROBABLE

ALT

Tanca i cabina.

Calçat i casc.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina,
cabina, tanca i
topalls.
Botzina, tanca i
topalls.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.
Calçat i armilla.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _________________________________________________________________________




Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la màquina.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres d’aproximació a marges d’excavació.
Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ______________________________________________________________





PROTECCIONS COL·LECTIVES __________________________________________________________________________


EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) _______________________________________________________________








ALTRES MESURES PREVENTIVES _______________________________________________________________________

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització del manipulador telescòpic de forma
segura.
El manipulador telescòpic es col·locarà en posició horitzontal sempre que sigui possible i allunyat de talls d’excavacions.
S’hauran d’estirar sempre els estabilitzadors durant els treballs de manipulació de càrregues, col·locant taulons de
repartiment de càrregues sota els mateixos quan sigui necessari.
Es comprovarà que el terreny té la consistència adequada perquè els suports no s’enfonsin en el mateix, durant l’execució
de les maniobres.
Es comprovarà que els tirants del sistema hidràulic dels estabilitzadors no tinguin fugues per evitar fallades del mateix
durant l’hissat de càrregues.
Caldrà senyalitzar la zona d’influència del “Manitou” evitant l’accés i el pas de persones sota les càrregues.
L’operari que manipula el “Manitou” ha de saber que està prohibit aixecar càrregues que superin la capacitat màxima
d’hissat que ha d’estar clarament indicada pel fabricant.
Queda prohibit abandonar el lloc de comandament mentre el braç tingui càrrega.
Sempre que s’aturin els treballs, es deixarà el “Manitou” amb el braç recollit en la posició més baixa i sense càrrega.
Es paralitzaran els treballs quan el vent superi els 60 Km/h o amb condicions meteorològiques adverses.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i casc.

090

Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

110

Atrapaments
elements.

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

120

PROBABLE

ALT

Calçat.

130

Atrapaments per bolcada de màquines o MOLT GREU
vehicles.
Sobreesforços.
GREU

PROBABLE

ALT

150

Contactes tèrmics (cremades).

PROBABLE

MIG

310

Exposició a pols i contaminants químics LLEU
(inhalació dels gasos d’escapament).
Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic > GREU
140 dB., segons RD 1316/89)
Exposició a vibracions.
GREU

INEVITABLE

ALT

Faixa i
canelleres.
Guants, calçat i
roba de treball.
Mascareta.

INEVITABLE

MOLT ALT

INEVITABLE

MOLT ALT

Exposició a radiacions
(radiació solar).

PROBABLE

ALT

370

Avaluació riscos
Codi Riscos

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

Caiguda de persones al mateix nivell.

340

•
•

per

o

entre

no

objectes

o GREU

LLEU

ionitzants GREU

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de forma segura.
Totes les màquines es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
Es revisarà de manera periòdica l’emissió de gasos del motor procurant mantenir el tub d’escapament en bon estat.
Abans de l’inici dels treballs es comprovarà que les proteccions del motor es troben en bon estat, de manera que no
permetin el contacte directa de les parts calentes d’aquest.
Per qualsevol maniobra de reparació o manteniment serà necessari parar el motor, així com durant els treballs de
repostatge de carburant.
Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa.
Es mantindrà una distància de seguretat respecte dels altres treballadors d’aproximadament 2 m com a mínim.
No es podrà treballar molt proper al marge d’excavacions o talussos, deixant cm a norma general una separació mínima de
50 cm o la meitat de la profunditat de l’excavació.
Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises i elements de protecció
col·lectiva de forma visible als límits de la zona de treball.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

BUFADOR DE GAS BUTÀ
Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

020

330

•

PICONADORA DE GRANOTA

Avaluació riscos

Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Calçat de seguretat.
Protecció auditiva.
Faixa dorsolumbar.
Canelleres.
Equip filtrant de partícules (mascareta).

ALTRES MESURES PREVENTIVES _______________________________________________________________________
•
•
•
•

Casc de seguretat (pel desplaçament per l’obra i risc de caiguda d’objectes).
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Armilla retrorreflectant.

No es preveu l’ús d’equips de protecció col·lectiva per a la realització d’aquests treballs.

Protectors
auditius.
Faixa i
canelleres.
Roba de treball.

EPI’s

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Ordre.

Calçat i casc.

130 Sobreesforços (en la manipulació de
botelles de gas butà de 14 litres).
150 Contactes tèrmics (cremades).

GREU

PROBABLE

ALT

Mitjans d’ajut.

LLEU

PROBABLE

MIG

Faixa
dorsolumbar.
Guants, roba
de treball i
davantal de
cuir.

200 Explosions (físiques o químiques).

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Allunyament.

211 Iniciació d’un foc / incendi.

GREU

POSSIBLE

MIG

Allunyament.

PROTECCIONS COL·LECTIVES




L’ordre en el lloc de treball disminueix els riscos a part de ser una bona pràctica molt recomanable.
Per la manipulació d’elements pesants i pel transport dels mateixos a llarga distància, es recomana l’ús de mitjans d’ajut.
L’allunyament dels focus d’ignició és la millor solució per evitar els riscos d’explosions i d’iniciació d’un foc.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s)





Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Faixa dorsolumbar.




Davantal de cuir.
Roba de treball.

ALTRES MESURES PREVENTIVES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització del bufador de forma segura.
En l’ús del bufador de gas butà es recomana disposar sempre d’un extintor de foc al costat d’on es realitzen els treballs.
No s’encararà mai el bufador cap a la bombona de butà.
En zones de pas de personal no es deixarà el bufador encès a terra, i en la resta de l’obra no es deixarà encès sense
supervisió.
Quan no hi hagi vigilància del bufador o si aquest no s’ha d’utilitzar durant una estona, es deixarà sempre apagat.
El bufador s’agafarà sempre pel mànec aïllat tèrmicament, encara que faci hores que no s’ha utilitzat. Es substituirà el
mànec o el bufador quan l’aïllament tèrmic presenti deteriorament.
Sempre s’apagarà tancant l’aixeta del bufador, i no bufant.
Caldrà revisar el bon estat de la goma del gas de manera periòdica i substituir la mateixa i el sistema de connexió a la
bombona seguint la normativa de la companyia de gas butà, tot i el bon estat aparent del material, i sempre que s’observin
secs, esquerdes a la goma, etc.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

AUTOTRABUC

Vehicle apte pel transport de càrregues a granel mitjançant una pala situada a la part frontal del mateix. Aquesta pala permet
bolcar-se per facilitar la descàrrega del material.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.

010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
baixar de la màquina).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

080 Cops contra objectes o elements mòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

GREU

PROBABLE

ALT

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

LLEU

INEVITABLE

ALT

Mascareta.

330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Protectors
auditius.

340 Exposició a vibracions.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Faixa.

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

GREU

PROBABLE

ALT

Roba de treball.

Botzina,
cinturó, pòrtic,
tanca i topalls.



Casc de seguretat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de circulació, i el vehicle haurà de complir
tots els requisits tècnics exigibles.
La velocitat de circulació dins l’obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i condicions del
terreny.
Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra.
Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega o descàrrega.
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega o descàrrega del material, a més d’haver estat accionat el fre de mà, es
col·locaran topalls d’immobilització de les rodes, en prevenció d’accidents per fallida mecànica.
Quan es transporti material a dojo, aquest no sobrepassarà la part superior de les baranes de la pala.
L’autotrabuc no es sobrecarregarà per sobre del seu pes màxim admissible, que haurà d’estar clarament indicat.
A les baixades es circularà sempre marxa enrera per tal de millorar l’estabilitat de l’aparell i evitar bolcades.
No es circularà per zones de gran pendent lateral encara que es circuli descarregat.
El conductor no abandonarà mai el seu lloc amb la pala carregada ni el motor en marxa. Quan s’hagi de parar, es
col·locarà sempre el fre de ma encara que el terreny sigui pla.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

CISTELLA DE BRAÇ HIDRÀULIC

Es tracta d’una cistella de treball que ve acoblada sobre un bastidor mòbil (generalment un camió automotriu), i que s’eleva
mitjançant un sistema de braç hidràulic extensible.
Codi

Calçat i armilla.

Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de bolcada.
Cinturó de seguretat de la màquina.
Tanques metàl·liques.
Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació o descàrrega de material.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).

•
•
•

Guants, calçat i
roba de treball.
Botzina i tanca.

Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Armilla retrorreflectant.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.
Faixa dorsolumbar.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.

Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.












Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes.
Calçat i casc.

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

070 Cops contra objectes o elements immòbils
(manetes de control).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Tanca.

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Calçat i casc.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Tanca.

Calçat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.




Tanca metàl·lica.
Baranes de protecció de la pròpia plataforma elevadora.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).




Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de forma segura.
Si la plataforma disposa de gats estabilitzadors, es comprovarà que aquests estiguin correctament estirats i assentats
abans de l’entrada en servei.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tots els desplaçaments es faran seguint les indicacions del fabricant, però sempre de forma lenta i constant sense
batzegades ni trompades i de la manera més suau possible.
Per canviar de lloc el vehicle on es fixa la plataforma, no es permetrà que els treballadors restin sobre la mateixa.
No sobrepassar la càrrega admesa pel fabricant que haurà d’estar clarament indicat a la mateixa plataforma.
Abans de pujar els treballadors a la plataforma, caldrà realitzar proves de càrrega que garanteixin que aquesta suporta el
pes indicat.
No es sobrecarregarà la mateixa amb materials o eines.
No es treballarà a l’exterior en cas de pluges intenses o vents superiors als 60 Km/h o a la velocitat indicada pel fabricant si
aquesta és inferior.
Es graduarà l’alçada de treball de la plataforma de manera que el treballador treballi sempre per sota de l’alçada de les
espatlles per evitar sobreesforços per postures forçades.
No es permetrà el treball simultani a sota de la plataforma.
Quan el vehicle de suport de la plataforma estigui parat ocupant part del carrer, es senyalitzarà i tancarà la zona que
aquest ocupa per evitar col·lisions amb altres vehicles.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

•
•

Avaluació riscos

Codi

Riscos

010

Caiguda de persones a diferent nivell (al GREU
baixar de la màquina).
Cops contra objectes o elements immòbils. LLEU

070

150

Equip elèctric utilitzat per a la unió de tubs de polietilè mitjançant sistema de termofusió. Acostuma a anar alimentat mitjançant
un grup electrogen, ja que s’utilitza normalment a la via pública.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

Proteccions
col·lectives
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (amb màquines de pes
elevat).
150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

Mitjans d’ajut.

LLEU

PROBABLE

MIG

Aïllament
tèrmic i
allunyament.

EPI’s
Calçat i guants.

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.
Guants.
Faixa
dorsolumbar.
Guants, roba
de treball i
calçat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.





180
230

MESURES PREVENTIVES

Tanques metàl·liques per evitar la presència de persones alienes a l’obra dins el recinte de la mateixa.
L’ordre i neteja són necessaris per disminuir de manera considerable els riscos de l’obra.
Els mitjans d’ajut es fan imprescindibles quan el pes de la màquina a manipular és elevat.
L’aïllament tèrmic de les parts calentes de la màquina, així com l’allunyament de les mateixes són la millor solució per
evitar el risc de contactes tèrmics.

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

Màquina autopropulsada sobre cadenes utilitzada per l’estesa d’aglomerats asfàltics. Està formada per una tremuja de recepció
i una zona d’estesa i vibrat de l’aglomerat asfàltic en calent.

110

EQUIP D’ELECTROFUSIÓ

Si el pes de la màquina supera els 25 Kg (o 40Kg en el cas d’operaris especialment preparats), es transportarà per un
mínim de 2 operaris, i si supera els 50 Kg es farà utilitzant mitjans d’ajut.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

310
330
350
370

Gravetat

Atrapaments per o entre objectes
elements.
Contactes tèrmics (cremades).

Exposició a radiacions
(radiació solar).

no

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i casc.

POSSIBLE

MIG

POSSIBLE

BAIX

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

MOLT GREU

PROBABLE

MOLT ALT

Botzina i tanca.

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Guants, calçat i
roba de treball.
Guants imp. i
botes imp.
Calçat i armilla.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Cabina.

Mascareta.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

PROBABLE

MIG

Cabina.

Protectors
auditius.
Roba de treball.

INEVITABLE

MOLT ALT

Cabina.

Roba de treball.

o GREU

Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives.
Atropellament, cops i xocs amb o contra
vehicles.
Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
Exposició a temperatures extremes.

Probabilitat

LLEU

ionitzants GREU

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la màquina d’estesa d’aglomerat asfàltic.
Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).









Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà).
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions químiques (impermeables de polietilè).
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant).
Protecció auditiva.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Armilla retrorreflectant.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).





Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Faixa dorsolumbar.
Roba de treball.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de forma segura.
Quan es manipulin els tubs de polietilè de grans dimensions per tal de col·locar-los a la màquina, es farà amb l’ajuda d’un
altre operari, per evitar sobreesforços.
Els tubs no es deixaran directament sobre el terra, sinó que es col·locarà un element que els separi del terreny (llistó de
fusta o similar) i que eviti els possibles atrapaments de mans i peus en descarregar el tub.
Quan es retiri el tub ja soldat de la màquina, s’utilitzaran sempre els guants per protegir al treballador de contactes tèrmics
amb zones properes al punt de soldadura o amb parts encara calentes de la màquina.
Quan es manipuli la soldadora, tant pel seu ús com pel seu transport, es farà sempre pels punts previstos, encara que la
màquina no s’hagi utilitzat en molta estona.
Si la màquina no s’ha d’utilitzar en molta estona, es deixarà desconnectada de la tensió.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació
acreditativa.
Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
Es procurarà que a cada estenedora hi hagi una farmaciola de primers auxilis i un extintor degudament revisat.
Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre de rases, terraplens, etc.
Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als
límits de la zona de treball.
Caldrà senyalitzar les zones de treball i de pas dins l’obra per tal de garantir la no interferència entre les diferents
màquines que hi intervenen.
En els treballs en zones de forta inclinació lateral, caldrà evitar la circulació de manera perpendicular a la pendent, i es
seguiran les indicacions del fabricant per conèixer les limitacions d’inclinació de la màquina.
A la màquina només hi podran viatjar les persones encarregades de controlar el funcionament de la mateixa durant
l’estesa d’aglomerat.
Per pujar i baixar de la màquina només s’utilitzaran les parts convenientment senyalitzades, evitant trepitjar les parts
mòbils de la mateixa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Encara que la velocitat de desplaçament de la màquina sigui lenta, no es permet de pujar i baixar de la mateixa en marxa.
Si algun dels elements de la màquina es queda encallat, es pararà la màquina abans d’actuar.
Durant l’operació de descàrrega d’aglomerat del camió a la tolva de l’estenedora, es procurarà una zona de seguretat de
2m a tot el perímetre de la tolva.
El conductor del camió es guiarà per les instruccions d’un altre operari per tal de realitzar la maniobra d’aproximació i
buidat de l’aglomerat dins la tolva de l’estenedora.
Quan s’aturin els treballs, caldrà parar el motor de la màquina, posar el fre de ma i falcar la màquina si la pendent ho
requereix.
Sempre que sigui possible es deixarà la màquina en un terreny pla.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

Avaluació riscos

SOLDADORA A TOPE PER CANALITZACIONS DE GAS

Equip elèctric utilitzat per a la unió de tubs de polietilè mitjançant sistema de soldadura per tope. Aquesta consisteix en la unió,
mitjançant pressió, dels extrems plans dels tubs i accessoris, escalfats prèviament amb una placa calefactora fins a arribar a la
temperatura de fusió i durant el temps prescrit segons el cas.
Codi

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
130 Sobreesforços (amb màquines de pes
elevat).
150 Contactes tèrmics (cremades).

LLEU

POSSIBLE

BAIX

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

Mitjans d’ajut.

LLEU

PROBABLE

MIG

Aïllament
tèrmic i
allunyament.
Aïllament,
allunyament i
confinament.
Posta a terra i
relés
diferencials.

161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

EPI’s
Calçat i guants.

Tanca i ordre i
neteja.



•
•
•
•
•
•
•
•

•

Totes les operacions de soldadura per aquest sistema les portarà a terme personal especialitzat que haurà de disposar en
tot moment de la Normativa Tècnica corresponent a les mateixes específica de la companyia subministradora.
S’aconsella sempre utilitzar que sigui possible una màquina automàtica o semiautomàtica.
Quan es manipulin els tubs de polietilè de grans dimensions per tal de col·locar-los a la màquina, es farà amb l’ajuda d’un
altre operari, per evitar sobreesforços.
Els tubs no es deixaran directament sobre el terra, sinó que es col·locarà un element que els separi del terreny (llistó de
fusta o similar) i que eviti els possibles atrapaments de mans i peus en descarregar el tub i faciliti les maniobres al agafarlo.
Un cop escalfats els caps del tub a la temperatura indicada a les taules segons el diàmetre i gruix dels mateixos, i es retiri
la placa calefactora, es farà agafant-la sempre pels punts indicats i especialment dissenyats, utilitzant a més els guants de
seguretat.
La placa calefactora no es deixarà mai en un lloc accessible i sense protecció per evitar contactes tèrmics involuntaris.
Quan es retiri el tub ja soldat de la màquina, s’utilitzaran sempre els guants per protegir al treballador de contactes tèrmics
amb zones properes al punt de soldadura o amb parts encara calentes de la màquina.
Quan es manipuli la soldadora, tant pel seu ús com pel seu transport, es farà sempre pels punts previstos, encara que la
màquina no s’hagi utilitzat en molta estona.
Si la màquina no s’ha d’utilitzar en molta estona, es deixarà desconnectada de la tensió.
Si el pes de les peces de la màquina superen els 25 Kg (o 40Kg en el cas d’operaris especialment preparats), es
transportarà per un mínim de 2 operaris, i si supera els 50 Kg es farà utilitzant mitjans d’ajut.
Igualment, durant les operacions de càrrega i descàrrega de la mateixa del camió o furgoneta, s’utilitzaran mitjans
mecànics d’ajut per evitar els sobreesforços. Quan el pes d’alguna de les peces de la màquina supera els 50 Kg (pes
màxim recomanable pel transport manual de càrregues entre dues persones), s’utilitzaran plataformes elevadores
acoblades al camió o altres sistemes mecànics d’ajut.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

Calçat.
Guants.
Faixa
dorsolumbar.
Guants, roba
de treball i
calçat.

Tanques metàl·liques per evitar la presència de persones alienes a l’obra dins el recinte de la mateixa.
L’ordre i neteja són necessaris per disminuir de manera considerable els riscos de l’obra.
Els mitjans d’ajut es fan imprescindibles quan el pes de la màquina a manipular és elevat.
L’aïllament tèrmic de les parts calentes de la màquina, així com l’allunyament de les mateixes són la millor solució per
evitar el risc de contactes tèrmics. Afegint el confinament, les mateixes recomanacions són vàlides per evitar els
contactes elèctrics directes.
La posta a terra i els relés diferencials són imprescindibles per evitar els contactes elèctrics indirectes.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

Calçat de seguretat.

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).

Faixa dorsolumbar.

Roba de treball.

Barret d’ala perimetral.
ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la maquinària de forma segura.

TALLADORA DE JUNTES

Màquina utilitzada pel tall de formigó o asfalt per la formació de juntes o talls rectes.
Codi

Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.





•
•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
col·lectives

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

•

Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat i guants.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

PROBABLE

MIG

120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
330 Exposició a soroll (Leqd > 90 dB(A) o Pic >
140 dB., segons RD 1316/89)
380 Exposició a radiació solar.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Mascareta.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

LLEU

INEVITABLE

ALT

Protectors
auditius.
Roba de treball
i barret d’ala
perimetral.

Tanca.

Calçat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES.



Tanques metàl·liques.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s).







Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Protecció auditiva.
Barret d’ala perimetral.
Roba de treball.

ALTRES MESURES PREVENTIVES.
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació adequada als treballadors.
El manual d’instruccions de la màquina haurà d’estar a disposició de l’operari per poder seguir les instruccions del fabricant
en cas de dubte sobre el procediment correcte de funcionament.
Les transmissions i especialment el disc de tall, han de quedar completament protegits per evitar el contacte directa amb
les mans o peus.
Es netejarà la zona de tall abans de passar la màquina.
Al iniciar la jornada de treball es comprovarà el bon estat del disc a utilitzar.

•
•
•
•
•
•
•

Si es detecta que el disc es troba en mal estat, es procedirà a la seva substitució.
Un cop posada en marxa la serra, caldrà comprovar que aquesta estigui ben equilibrada i es pararà immediatament si
s’observen moviments vibratoris, avisant a l’encarregat de manteniment el més aviat possible i deixant la màquina fora de
servei.
Abans del tall es regularà l’alçada de sortida del disc per ajustar-lo a la profunditat de tall desitjada.
Es pararan els treballs en cas de pluja, deixant la màquina protegida de les inclemències meteorològiques.
No s’abandonarà mai la serra en marxa, si l’operari ha d’abandonar el lloc de treball, pararà la serra.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).
Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari Equivalent (Leqd) resultant de
la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 140 dB.

LLISTAT DE MITJANS AUXILIARS
Avaluació riscos
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

CODI
001.01 AUX-CONT
001.02 AUX-TUBD
001.03 AUX-PLAT
001.04 AUX-BTUB
001.05 AUX-BCAV
001.06 AUX-BPEN
001.07 AUX-BROD
001.08 AUX-BCRE
001.09 AUX-TORR
001.10 AUX-EMUR
001.11 AUX-EPIL
001.12 AUX-EUNI
001.13 AUX-EBID
001.14 AUX-PUNT
001.15 AUX-ESCA
001.16 AUX-SITJ
001.17 AUX-CUBI
001.18 AUX-CARR
001.19 AUX-ESLI
001.20 AUX-PASS
001.21 AUX-PFHOR
001.22 AUX-MARQ
001.23 AUX-LVID
001.24 AUX-XARX
001.25 AUX-XAEN
001.26 AUX-XART
001.27 AUX-BSEG
001.28 AUX-TANQ
001.29 AUX-MCRE
001.30 AUX-MCRC
001.31 AUX-CTVERT
001.32 AUX-SACS
001.33 AUX-POL
001.34 AUX-PROT

MITJANS AUXILIARS

ESTAT

CONTENIDOR DE RUNES
TUB DE DESCÀRREGA
PLATAFORMA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
BASTIDA METÀL·LICA TUBULAR
BASTIDA DE CAVALLETS
BASTIDA PENJADA
BASTIDA METÀL·LICA SOBRE RODES
BASTIDA DE CREMALLERA
TORRETA DE FORMIGONAT METÀL·LICA
ENCOFRATS DE MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT
ENCOFRATS DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT
ENCOFRATS DE FORJAT UNIDIRECCIONAL
ENCOFRATS DE FORJAT BIDIRECCIONAL
PUNTALS
ESCALES DE MÀ
SITJA
CUBILOT
CARRETÓ MANUAL
ESLINGUES
PASSAREL·LES
PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS
MARQUESINA DE PROTECCIÓ
LÍNIA DE VIDA
XARXES DE SEGURETAT TIPUS FORCA
XARXES ENVOLVENTS D’ESTRUCTURA
XARXES DE SEGURETAT HORITZONTALS TIBADES
BARANES DE SEGURETAT
TANQUES D’OBRA
MUNTACÀRREGUES DE CREMALLERA
MUNTACÀRREGUES DE CREMALLERA COMBINAT
CADIRA PER TREBALLS VERTICALS
SACS PER MATERIAL O RUNA (“BIG-BAG”)
POLITJA
PLATAFORMA DE FUSTA SOBRE BIGUES

Avaluació riscos

GREU

PROBABLE

ALT

Mitjans d’ajut.

Faixa.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Lona i regar.

Mascareta.

380 Exposició a radiació solar.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Roba de treball
i casc o barret
d’ala
perimetral.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________








Tanca metàl·lica autònoma per a la contenció de vianants.
Lona de protecció contra la caiguda d’objectes, col·locada a sobre el contenidor de runes.
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els riscos i
facilitar la feina dels treballadors.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant l’esforç a
realitzar.
Regar la runa per tal de disminuir la formació de pols però sense arribar a que es produeixin embassaments és una opció molt
recomanable que disminueix quasi totalment la generació de pols.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:








Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Faixa dorsolumbar.
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Roba de treball.
Barret d’ala perimetral.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•

CONTENIDOR DE RUNES

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la gravetat i
probabilitat assignada (mètode Marí).

•
•
•

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no exhaustiva, es descriuen:
•
•
•
•

130 Sobreesforços (durant la pujada per la
rampa amb la runa i al buidar el carretó).
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

•

Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions.
La gravetat i probabilitat assignades.
La valoració que se’n deriva.
Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar.

•
•

Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs a realitzar i sobre les mesures
preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
El contenidor es col·locarà allunyat de les zones de pas interiors de l’obra i de la via pública.
Es procurarà de col·locar el contenidor en un lloc de fàcil accés pel camió que el transporta i sense elements sortints que puguin
dificultar la càrrega i descàrrega del contenidor.
Si degut a les característiques de l’obra, el contenidor s’ha implantat a la via pública, obstaculitzant el pas de persones o vehicles,
aquest s’il·luminarà a les cantonades amb llums vermelles i es marcarà un pas alternatiu.
Serà necessari regar les runes durant la seva manipulació i un cop carregades al contenidor per tal d’evitar la generació de pols.
Es col·locarà una lona protectora a sobre del contenidor que no permeti la generació de pols en el moment de descarregar la runa
(si es fa a través de tubs de descàrrega), i també en el moment de la seva retirada al camió de transport (per evitar la pols durant
el seu transport per carretera).
En cas que la càrrega del contenidor s’efectuï per mitjà de carretons manuals, s’instal·larà una passarel·la d’accés d’una amplada
mínima de 60 cm i que formi una pendent suau, per tal d’evitar sobreesforços del treballador i possibles desequilibris i caigudes.
S’evitarà la permanència de persones sota el contenidor o en la seva zona d’influència en cas de caiguda, durant les operacions
de càrrega i descàrrega d’aquest al camió de transport.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

i tot això per a cadascun dels riscos contemplats en la present avaluació.
Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caigudes de persones a diferent nivell
GREU
(durant la descàrrega de la runa a través de
la rampa d’accés al contenidor).
040 Caiguda d’objectes per manipulació.
LLEU

POSSIBLE

BAIX

PROBABLE

MIG

Tanca.

Calçat i guants.

GREU

PROBABLE

ALT

Lones.

Calçat, guants i
casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca i ordre i
neteja.

Calçat.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant la càrrega o descàrrega del
contenidor al camió de transport i el
transport del mateix).
060 Trepitjades sobre objectes o elements
(despresos durant la càrrega del
contenidor).

PLATAFORMA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Calçat i casc.
010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
enganxar i desenganxar la càrrega o al
treure-la de la plataforma).
030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (per mala fixació de la
plataforma o pes excessiu).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (al deixar la càrrega sobre la
plataforma o al treure-la).

Valoració
del Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

GREU

PROBABLE

ALT

Baranes.

Calçat, casc i
arnés.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i
marquesina.

Calçat, casc i
arnés.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca,
entornpeu i
marquesina.

Calçat, guants i
casc.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(per cops amb la grua, en iniciar l’ascens,
etc.).

GREU

POSSIBLE

MIG

110 Atrapaments per o entre objectes o
GREU
elements (en deixar les càrregues sobre la
plataforma).
130 Sobreesforços (al manipular les càrregues). GREU

POSSIBLE

MIG

PROBABLE

ALT

Tanca, fixadors
de càrrega,
marquesina i
gàbia.
Cordes de
guiat.

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

•

Mitjans d’ajut.

Faixa.

•
•

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________











Baranes de protecció de la pròpia plataforma de càrrega i descàrrega de materials.
Tanques metàl·liques per evitar l’accés a determinades zones.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres.
L’entornpeu com a element de la barana de seguretat és imprescindible per evitar la caiguda d’objectes.
Lones, xarxes, malles, fleixos, plàstics, etc. com a elements fixadors de la càrrega i del material en palets previ al seu transport.
Gàbia pel transport de materials no paletitzats o sense estar fixats.
Pel guiatge de càrregues suspeses, és necessari l’ús de cordes de guiat per evitar la manipulació directa de la mateixa amb les
mans.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant l’esforç a
realitzar.

•
•

Avaluació riscos

Codi Riscos

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Valoració
del Risc
ALT

020 Caiguda de persones al mateix nivell
(ensopegades o trepitjades amb
elements de la pròpia bastida,
materials, objectes diversos, etc.)
030 Caiguda d’elements o objectes per
desplomar-se.

LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

040 Caiguda d’elements o objectes per la
seva manipulació.

LLEU

PROBABLE

MIG

070 Cops contra objectes o elements
immòbils.
090 Talls i cops per elements, objectes o
eines (durant el muntatge,
desmuntatge, etc.).
100 Projecció de fragments o partícules

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

PROBABLE

GREU

110 Atrapaments per o entre elements o
objectes.
130 Sobreesforços (manipulació manual
dels elements de la bastida, objectes, ,
eines, etc.).
230 Atropellaments, cops i xocs amb o
contra vehicles.
(*) Veure punt 6 de la present fitxa.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

•

Probabilitat

PROBABLE

Arnés de seguretat.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Faixa dorsolumbar.

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la col·locació de la plataforma de càrrega i descàrrega
de manera segura.
Quan s’elevi la plataforma de càrrega i descàrrega amb la grua per tal de muntar-la al seu lloc, es protegirà la part inferior de la
zona de treball evitant el pas de persones per la possible zona afectada en cas de caiguda.
Els treballadors que treballin en el muntatge de la plataforma no rebran la mateixa directament amb les mans, sinó que es
disposaran cordes penjant dels extrems dels travessers de fixació per tal de guiar-la amb les mateixes.
Durant el muntatge i desmuntatge de la plataforma, els treballadors hauran d’anar lligats a un punt fixa de l’estructura mitjançant
un arnés de seguretat.
La plataforma haurà de quedar anivellada i sense inclinacions laterals ni frontals, per permetre l’ús de transpalets manuals i
carretons.
La plataforma es col·locarà sortint de l’edifici i fixada interiorment per un mínim de 4 puntals, tot i que el més recomanable és que
n’hi hagi 6, tres a cada travesser. Els puntals hauran de quedar encaixats als travessers de la plataforma de manera que no en
puguin sortir, i també s’hauran de fixar al forjat superior per evitar que en cas d’afluixar-se puguin perdre la verticalitat i caure.
Caldrà comprovar el bon estat dels puntals, desestimant aquells que no estiguin en perfecta estat i presentin aixafades o rovell.
Es col·locaran primer els dos puntals situats a la part més interior de l’edifici, a l’extrem dels travessers.
No es desenganxarà el ganxo de la grua de la plataforma fins que tots els puntals estiguin fixats i assegurats.
Pel desmuntatge de la plataforma s’haurà de fixar primer la mateixa al ganxo de la grua torre, assegurant la correcta posició del
pestell de seguretat, i després es procedirà a retirar els puntals, començant sempre pel més proper a l’exterior de l’edifici, i
acabant pels dos més interiors.
Abans de l’entrada en servei de la plataforma i a l’inici de cada jornada, es comprovarà que els extrems de recolzament estiguin
correctament assentats i fixats al suport, repassant que els puntals estiguin correctament aplomats i cargolats, així com que el
punt d’entrada i sortida no presenta escaló.
Per a la descàrrega dels materials que la grua ha deixat a la plataforma el treballador anirà sempre assegurat amb un arnés de
seguretat fixat a l’estructura, al igual que quan hi deixi elements per carregar amb la grua o fixi el ganxo de la grua a la càrrega.
Quan s’utilitzi el transpalet manual per treure els palets de material deixats per la grua sobre la plataforma, el treballador es
quedarà al costat interior de la mateixa, aixecant la càrrega i estirant el transpalet.
Durant la descàrrega del material amb la grua no es permetrà la presència de cap treballador sobre la plataforma, però si que és
necessària la presència d’un treballador que indiqui al gruïsta la situació de la càrrega respecta de la plataforma, per tal de
realitzar la descàrrega correctament.
Si al deixar el palet sobre la plataforma es desprèn material, s’haurà de comprovar primer si aquest impedeix o no l’extracció del
palet sencer amb el transpalet i si el material que resta sobre el mateix està suficientment estable per poder treure el palet de la
plataforma o no. Si es considera que el material dificulta l’extracció del palet o el mateix està en una situació de dubtosa

Gravetat

GREU

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:

•

BASTIDA METÀL·LICA TUBULAR

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________







estabilitat, es retirarà manualment el material desprès de sobre la plataforma que dificulti el pas del transpalet i el material
inestable del mateix palet. Un cop retirades aquestes restes es descarregarà el palet amb els transpalet manual i després
s’acabarà de retirar el material solt sobre la plataforma. Durant tot aquest procés, el treballador anirà fixat a un element segur de
l’estructura mitjançant l’arnés de seguretat.
La plataforma no presentarà desnivells ni irregularitats que puguin provocar entrebancades o que suposin un fre pel carretó o
transpalets manuals a l’entrada de la plataforma.
No es permetrà el treball simultani sota la plataforma de càrrega i descàrrega mentre aquesta estigui en servei.
La plataforma tindrà baranes fixes de 90 cm d’alçada amb barra intermitja i sòcol de 15 cm als dos laterals de la mateixa, i un
sistema de barana abatible o practicable situat a l’entrada o extrem de la plataforma, de manera que aquesta quedi protegida
mentre la plataforma no s’utilitza.
Es mantindrà sempre la plataforma neta de restes de runes o material desprès, per evitar entrebancades i caigudes d’objectes.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes i
metodologia (*).
Ordre i neteja i
metodologia (*)

Arnés, calçat i casc de
seguretat.
Calçat i casc de seguretat.

Entornpeu, lones,
marquesines i
metodologia (*)
Equips o mitjans
d’elevació i
metodologia (*)

Calçat i casc de seguretat.

MIG

Proteccions amb
escuma.
Metodologia (*)

Calçat, casc i guants de
seguretat.
Calçat, casc i guants de
seguretat.

POSSIBLE

MIG

Lones.

Ulleres de seguretat.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i guants de
seguretat.

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

Equips o mitjans
d’elevació i
metodologia (*)
Equips o mitjans
d’elevació i
metodologia (*)
Tanca, topalls i
botzina.

Calçat, guants i casc de
seguretat.

Faixa dorsolumbar.
Calçat de seguretat i armilla
retrorreflectant.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________













Metodologia de muntatge i desmuntatge establerta pel fabricant (veure punt 6 de la present fitxa).
Baranes de seguretat a les pròpies bastides utilitzades durant els treballs, formades per passamà (situat a 90 cm del terra), barra
intermitja (situada a 45 cm del terra) i entornpeu (situat a terra i amb 15 cm d’alçada).
L’ordre i neteja de l’espai de circulació o on es realitzen els treballs és molt important per disminuir considerablement els riscos i
facilitar la feina dels treballadors.
L’entornpeu com a element de la barana de seguretat és imprescindible per evitar la caiguda d’objectes.
Lones de protecció contra la caiguda d’objectes o esquitxades a terceres persones, col·locades a les bastides tubulars.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres.
Equips d’elevació (pels elements de mateixa la bastida, materials, eines, etc.).
Les proteccions amb escuma disminueixen la força de l’impacte a la vegada que eliminen cantells vius.
Tanques d’obra, de la tipologia que l’empresa disposi o sigui necessària.
A la maquinària utilitzada pel transport de materials, botzina automàtica de marxa enrera.
Topalls de limitació de recorregut per limitar l’aproximació de la maquinària o vehicles a la bastida.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:









Arnés de seguretat.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants de seguretat contra agressions mecàniques.
Ulleres de seguretat antiprojeccions .
Faixa dorsolumbar.
Armilla retrorreflectant.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Previ al muntatge de la bastida, es disposarà d’un projecte on es defineixi el tipus i classe de bastida a utilitzar.
Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballs de muntatge i desmuntatge de la bastida
metàl·lica tubular, sobre la seva utilització i sobre les mesures preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura.
Abans de l’entrada en servei de la bastida, el responsable a peu d’obra realitzarà un reconeixement general dels elements que la
formen i comprovarà el seu bon estat i en especial es fixarà en que els peus estiguin correctament assentats i fixats, en la
correcta verticalitat de la bastida i en la seva fixació a l’estructura de l’edifici.
No es permetrà romandre ni treballar a sota de la bastida ni durant el seu muntatge i desmuntatge ni tampoc quan es realitzin els
treball que han originat la seva presència.
La plataforma de treball tindrà un mínim de 60 cm d’amplada (2 bases metàl·liques o 3 taulons). Els taulons aniran lligats als
muntants per evitar desplaçaments. En cas de tenir perforacions, la obertura màxima dels intersticis serà de 8 mm..
La distància entre la plataforma i la paret de la façana serà ≤ 30 cm (per evitar caigudes de persones entre la bastida i l’edificació).
Quan l’alçada de la plataforma de treball respecte del terra o carrer superi els 2 m es muntaran baranes de 90 cm d’alçada amb
barra intermèdia a 45 cm i entornpeu de 15 cm. Es permetrà la col·locació de baranes més baixes al costat que toca amb
l’element en construcció, sempre que aquest estigui ja construït.
Per a l’elevació o descens dels elements de la bastida o materials, s’utilitzaran corrioles muntades sobre forques tubulars
subjectes sòlidament a la bastida. La corda d’elevació estarà en bon estat i el ganxo emprat tindrà pestell de seguretat.
La manipulació manual dels elements o unitats de càrrega amb pesos compresos entre 25 i 50 Kg es realitzarà amb la
participació de dues persones. A partir de pesos superiors a 50Kg, necessàriament caldrà utilitzar mitjans o equips auxiliars.
Cada 4 m d’alçada (segons fabricant), la bastida es fixarà a la paret amb tub subjectat a la bastida mitjançant brida i a la paret
amb cargol i taco.
Per evitar la caiguda de materials al carrer, tota la superfície exterior de la bastida es cobrirà amb xarxes tipus mosquitera o es
disposaren viseres de protecció (tipus marquesina). Periòdicament es comprovarà l’absència de forats o esparracades a la xarxa i
en cas contrari, s’efectuaran les corresponents reparacions.
No es sobrecarregarà la bastida per sobre del pes indicat pel fabricant. A les plataformes de treball, les càrregues es distribuiran
de manera uniforme.
No es treballarà a l’exterior en cas de pluges intenses, nevades o vents superiors als 50 Km/h.
Si han de circular vianants per sota la bastida, es construirà un túnel de pas o es muntaran viseres de protecció, segons el cas. Es
mantindrà l’ordre i neteja de la vorera, es disposarà de senyalització i s’instal·laran punts de llum en cas d’ocupació temporal de
la via pública.
Es mantindrà sempre l’ordre i neteja de la bastida.
No es permet passar directament de la bastida a l’edifici a través de balcons si no es disposa d’una passarel·la que ho faciliti.
Per a la comunicació entre els diferents nivells de la bastida s’utilitzaran les escales interiors. No es permet trepar per l’exterior de
la bastida.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Aquesta fitxa caldrà que vagui acompanyada de les fitxes corresponents als treballs que es realitzin, de les fitxes d’altres mitjans
auxiliars a emprar (plataformes de treball, etc.) i de les de la maquinària i eines a utilitzar.
PROCÉS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE ______________________________________________________
Seguir al peu de la lletra les instruccions de muntatge i desmuntatge donades pel fabricant de la bastida, respectant l’ordre d’execució
de les diferents fases d’execució, les quals han d’estar a disposició dels operaris que les realitzen.
A continuació s’indiquen de manera esquemàtica els punts a seguir pel muntatge d’una bastida estàndard. En el cas del desmuntatge,
caldrà seguir els passos pràcticament en sentit contrari.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Replanteig de les plaques base sobre un terreny anivellat i resistent.
Collar a les plaques base els suports d’iniciació pel recolzament de la plataforma de treball.
Col·locar la plataforma de treball sobre els suports d’iniciació.
Col·locar els marcs pel suport del nivell superior.
Col·locar la diagonal per mantenir la verticalitat del sistema.
Col·locar les plataformes de treball del nivell superior amb un mínim d’una plataforma de tapa.
Comprovar la separació de la bastida a la façana (inferior a 30 cm).
Una vegada muntat el primer cos de la bastida s’ha d’anivellar verticalment la primera tramada.
Muntar els marcs del nivell superior.
Col·locar la diagonal de punt fix per travar l’estructura.

11.
12.
13.
14.

Col·locar les baranes de protecció.
Col·locar els entornpeus perimetrals de la bastida.
Arriostrar la bastida a la façana i col·locar les plataformes de treball del nivell superior amb un mínim d’una plataforma de tapa.
Repetir les operacions del punt 8 al 12 tantes vegades com sigui necessari fins a aconseguir l’alçada desitjada de la bastida.

Avaluació riscos

Codi Riscos

BASTIDA DE CAVALLETS
Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caigudes de persones a diferent nivell.

GREU

PROBABLE

ALT

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (la pròpia bastida).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(caiguda d’eines i materials de la bastida).

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

PROBABLE

ALT

090 Talls i cops per objectes o eines (en el
transport i muntatge de la bastida).

LLEU

PROBABLE

MIG

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (entre els taulons durant el
muntatge).
130 Sobreesforços.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

Mitjans d’ajut.

Faixa.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Ventilació i
regar.

Mascareta.

310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).

Baranes.

Calçat, casc i
arnés.
Calçat i casc.

Tanca.

Calçat, casc i
cinturó porta
eines.
Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________








Baranes de seguretat el perímetre de la bastida quan la plataforma de treball es trobi a una alçada superior a 2m, formades per
muntants, passamans, barra intermitja i entornpeu.
Tanques metàl·liques.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant l’esforç a
realitzar.
La ventilació dels espais de treball és una ajuda molt important quan no es disposa d’extracció localitzada per tal de mantenir
l’atmosfera del lloc de treball neta d’elements en suspensió.
Regar la runa per tal de disminuir la formació de pols però sense arribar a que es produeixin embassaments és una opció molt
recomanable que disminueix quasi totalment la generació de pols.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________
Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar:








Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà durant el muntatge i desmuntatge de la bastida).
Arnés de seguretat.
Cinturó porta eines.
Faixa dorsolumbar (durant el muntatge i desmuntatge de la bastida).
Equip filtrant de partícules (mascareta).

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la col·locació de la plataforma de càrrega i descàrrega
de manera segura.
Els cavallets sempre es muntaran perfectament anivellats quedant totalment prohibit el treball sobre superfícies inclinades.
Els cavallets de fusta estaran sans, perfectament encolats i sense vinclaments, deformacions o esquerdes, per eliminar els riscos
de fallida, trencament espontani i basculament.
Les plataformes de treball es fixaran perfectament als cavallets, per evitar balanceigs i altres moviments indesitjables, tindran una
amplada mínima de 60 cm (tres taulons travats entre sí), el gruix del tauló serà com a mínim de 7 cm. i no sobresortiran pels
laterals de les bastides més de 40 cm.
Els cavallets no estaran separats entre sí més de 2,5 m per evitar les fletxes excessives i disminuir el fimbreig.
Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament la substitució d’aquests per bidons, piles
de materials o altres elements ocasionals.
Sobre les bastides només s’hi tindrà els materials estrictament necessaris i repartit uniformement per la plataforma de treball per
evitar les sobrecàrregues puntuals.
Els cavallets metàl·lics amb sistema d’obertura o tancament de tisora, estaran dotats de cadenetes limitadores d’obertura màxima,

•
•
•

•
•
•

que garanteixin la seva perfecta estabilitat.
Les bastides on la plataforma de treball estigui ubicada a 2 m del terra o més estaran protegides amb baranes sòlides de 90 cm,
formades per passamans, llistó intermedi i sòcol.
Les bastides sobre cavallets metàl·lics on es recolzin plataformes de treball ubicades a 2 m d’alçada o més, es travaran entre sí,
mitjançant creus de “Sant Andreu”, per evitar els moviments oscil·lants que facin el conjunt insegur.
Els treballs sobre cavallets en els balcons (voreres de forjats, cobertes o assimilables), tindran que ser protegits del risc de
caiguda d’alçada per algun d’aquests sistemes:
- Col·locació de xarxes de seguretat lligades als cantells superior i inferior del forjat.
- Muntatge de baranes de 90 cm d’alçada suportades per sergents metàl·lics, mesurat des de la plataforma de treball, amb
passamans, barra intermèdia i sòcol.
- Penjar de punts forts de seguretat de l’estructura, cables on ancorar el fiador de l’arnés de seguretat.
Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàl·lics simples, on les plataformes de treball s’hagin d’ubicar a 6 m o més
d’alçada.
Es prohibeix treballar sobre plataformes col·locades en bastides sobre cavallets, recolzades a la vegada en altres cavallets.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (mala fixació, excés de
càrrega, etc.).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació (durant el transport i posada
en obra dels puntals).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant l’elevació amb grua o camió grua).
090 Talls i cops per objectes o eines (durant la
manipulació de puntals).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (durant la regulació de l’alçada,
etc.).

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i casc.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, casc i
guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i
marquesines.

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.

Tanques metàl·liques.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1.5 i 2 m.

Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Donar la formació i informació necessària als treballadors.
Els puntals tindran la longitud i resistència adequades segons la tasca a realitzar.
Abans de ser utilitzats, caldrà comprovar que estiguin en perfectes condicions de manteniment.
Els cargols sense fi estaran greixats per evitar esforços innecessaris.
Estaran dotats en els seus extrems de plaques de suport amb forats per permetre la seva subjecció al suport inferior i a l’element
que suporten a la part superior.
S’emmagatzemaran per capes horitzontals agrupats per alçades, amb la única condició de que cada capa, es disposi de forma
perpendicular a la immediatament inferior.
L’estabilitat en l’emmagatzematge de puntals s’assegurarà clavant “peus drets” que limitin la possibilitat de desplaçament lateral
dels puntals.
Es prohibeix expressament l’amuntegament irregular dels puntals sobre els encofrats.
Els puntals s’hissaran o baixaran a les plantes en paquets uniformes fleixats pels dos extrems; el conjunt es penjarà mitjançant
dues bragues del ganxo de la grua torre.
Es prohibeix expressament la càrrega de més de dos puntals sobre l’espatlla de l’operari.
Els puntals del tipus telescòpic, es transportaran a braç o espatlla, amb els passadors i mordasses instal·lades de manera que no
permetin la extensió o retracció dels puntals.
Les fileres de puntals es disposaran sobre soles de fusta (taulons), anivellats i aplomats en la direcció exacta en la que hagin de
treballar.

Els taulons de suport dels puntals que hagin de treballar inclinats respecta a la vertical seran els que es falcaran. Els puntals
sempre recolzaran de forma perpendicular a la cara del tauló.
Els puntals es clavaran a la sola i al sotapont, per aconseguir una major fixació.
La distribució de les càrregues sobre les superfícies apuntalades es realitzarà de forma uniformement repartida. Es prohibeixen
expressament les sobrecàrregues puntuals.
Els puntals telescòpics es travaran horitzontalment en cas de treballar a la seva màxima extensió, utilitzant les peces
abraçadores.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

ESCALES DE MÀ

Avaluació riscos

AVALUACIÓ DE RISCOS _____________________________________________________________________
Codi Riscos

Calçat i casc.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________




•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________




•
•

PUNTALS

Avaluació riscos

Codi Riscos

•

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Peus, fixació
inferior i
superior i
limitador
d’obertura.

Calçat i casc.

010 Caigudes de persones a diferent nivell
(escala en mal estat, relliscades,
ensopegades, bolcada de l’escala, etc.).

GREU

PROBABLE

ALT

060 Caiguda d’objectes o elements despresos
(caiguda d’eines i materials mentre es puja
o baixa per l’escala).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (al estirar una escala extensible,
al plegar una escala d’estisores, etc.).
130 Sobreesforços (durant el transport i
col·locació de l’escala).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat i casc.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, guants i
casc.

GREU

POSSIBLE

MIG

Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________






Peus de goma o material antilliscant per garantir la estabilitat de la base de l’escala.
Fixació inferior mitjançant llistons de fusta, ferro o similars per evitar el desplaçament de la base de l’escala.
Fixació superior amb cordes o similars per tal d’assegurar l’extrem superior de l’escala a l’estructura per evitar que l’escala pugui
bolcar.
Sistema limitador d’obertura amb cadenes o sistema similar per evitar l’obertura excessiva dels dos trams d’escala.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________





Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Faixa dorsolumbar.

ALTRES MESURES PREVENTIVES ____________________________________________________________
Mesures preventives per a tot tipus d’escales de mà:
•
•

•
•
•
•
•
•

Donar la formació i informació necessària per la utilització de les escales de forma segura.
Les alçades màximes que les escales podran tenir són:
- Escales de mà
< 5,00 m
- Escales de mà reforçades
< 7,00 m
- Escales telescòpiques < 12,00 m
- Escales de tisora
< 5,50 m
Es prohibeix la utilització d’escales de mà sense reforçar per a salvar alçades superiors a 5,00 m.
Per alçades superiors a 5 m, el treballador haurà de portar arnés de seguretat subjectat a una línia de vida amb un dispositiu
anticaiguda.
Per alçades entre 5,00 i 7,00 metres, les escales hauran de tenir muntants reforçats a la part central.
Per alçades superiors a 7,00 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Les escales estaran equipades amb topalls antilliscants de seguretat en el seu extrem inferior. Encara que en portin, és
aconsellable fixar la part inferior amb algun sistema alternatiu, com llistons de fusta, tubs metàl·lics, etc.
El transport d’escales per una sola persona es farà inclinant la part de davant cap a baix.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No recolzar la base de l’escala sobre maons, revoltons o terres de poca resistència o poc ferms.
Els esglaons de les escales hauran de disposar d’una superfície rugosa pel recolzament dels peus.
S’instal·laran de tal forma que el seu suport inferior estigui situat a una distància equivalent a ¼ de l’alçada que ha de salvar,
mesurat des de la vertical del punt de recolzament superior.
Estaran fermament ancorades en el seu extrem superior a la planta o estructura a la que donen accés.
Les escales de mà han de sobresortir 1,00 m, com a mínim, l’alçada a salvar, mesurant-se aquesta cota en vertical des del pla de
desembarcament a l’extrem superior del muntant.
L’accés d’operaris per les escales de mà es realitzarà d’un en un, evitant la presència de dues persones sobre l’escala al mateix
temps.
L’ascens i descens per les escales de mà es realitzarà frontalment, és a dir, mirant directament cap els esglaons.
Pel transport d’eines s’utilitzarà sempre el cinturó porta eines.
Es prohibeix transportar pesos a mà iguals o superiors a 25 Kg al utilitzar les escales.
No es realitzaran sobre l’escala feines que obliguin a l’operari la utilització de les dues mans, o treballs que transmetin vibracions
si no està suficientment subjectada.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Mesures preventives per les escales de fusta:
•
•
•
•

Els muntants seran d’una sola peça i no tindran deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat.
Es pintaran amb pintures antioxidants que les protegeixin de les agressions a la intempèrie.
No es permeten unions soldades per a reparacions o allargaments.
La connexió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials fabricats per a tal fi.

Mesures preventives per les escales de tisora:
•
•
•
•
•
•
•
•















•
•

•
•
•
•
•

SITJA
Gravetat

MOLT ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Botzina i tanca.

Botes imp. i
guants imp.
Calçat i armilla.

LLEU

INEVITABLE

ALT

Lona.

Mascareta.

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Roba de treball.

Anellat metàl·lic de protecció de caigudes d’esquena a l’escala de la sitja.
Botzina automàtica de marxa enrera i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en l’execució de moviment de terres.
Tanques metàl·liques.
Lona de protecció contra la projecció de partícules situada a la sortida del morter o formigó de la sitja.

Probabilitat

Valoració del
Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell (en
enganxar i desenganxar els ganxos per
aixecar la sitja).
070 Cops contra objectes o elements immòbils.

GREU

POSSIBLE

MIG

LLEU

PROBABLE

MIG

100 Projecció de fragments o partícules.

GREU

PROBABLE

ALT

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.
161 Contactes elèctrics directes amb elements
o parts actives accessibles.

GREU

POSSIBLE

MIG

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

162 Contactes elèctrics indirectes amb
elements en tensió per fallida d’aïllament.

GREU

POSSIBLE

MIG

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Anellat de
l’escala de gat.

Calçat, casc i
arnés.
Calçat, casc i
guants.
Ulleres i casc.

Botzina, cabina
i tanca.
Posta a terra i
relés
diferencials.
Posta a terra i
relés

Calçat, guants i
casc.
Calçat i casc.

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Ulleres antiprojeccions.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant i antipunxades).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Equip filtrant de partícules (mascareta).
Armilla retrorreflectant.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

•
Codi Riscos

INEVITABLE

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

•

Són d’aplicació les condicions enunciades per escales de fusta i metàl·liques.
S’utilitzaran sempre muntades sobre paviments horitzontals.
Estaran dotades a la seva articulació superior de topalls de seguretat d’obertura màxima.
Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada de cadenetes o sistema similar de limitació d’obertura
màxima.
Les escales de tisora s’utilitzaran sempre obrint les dues banquetes i en posició de màxima obertura per no minvar la seguretat.
Mai s’utilitzaran com a suport de bastides sobre cavallets per suportar les plataformes de treball.
Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre elles per realitzar un determinat treball obliga a posar els peus
en els tres darrers esglaons.
No es treballarà mai sobre les mateixes amb un peu a cada un dels trams de l’escala.

Avaluació riscos

GREU

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

Tindran els muntants d’una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat.
Els esglaons de fusta estaran encaixats als muntants, no simplement clavats amb puntes o cargols.
Estaran protegides per les inclemències del temps amb tractaments amb vernissos transparents i mai amb pintures de colors, per
no amagar els possibles defectes.
Es guardaran a cobert, i a ser possible s’utilitzaran preferentment per a usos interns de l’obra, per evitar les inclemències
meteorològiques.

Mesures preventives per les escales metàl·liques:
•
•
•
•

diferencials.
180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (ciment).
230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
310 Exposició a pols i contaminants químics
(inhalació).
370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

Els treballadors rebran la formació i informació necessària per la utilització dels mitjans auxiliars de forma segura.
S’haurà de comprovar la resistència del terreny on es situarà la sitja, per evitar que en omplir-la es pugui enfonsar o perdre la
verticalitat i bolcar.
Per comprovar la quantitat de material que queda a la sitja o per qualsevol altre operació que requereixi de pujar a la part superior
de la mateixa, el treballador haurà d’anar protegit amb un arnés de seguretat que fixarà a la part superior de la sitja quan surti de
l’anellat de protecció de l’escala de gat. En cas que l’escala no disposi d’anellat de protecció, caldrà lligar-se a mesura que es va
pujant per la sitja.
No es permetrà mai que un treballador entri dins la sitja, i en cas de necessitat es cridarà a l’empresa subministradora o es
consultarà sobre el procediment a seguir al coordinador de seguretat i salut de l’obra.
Com a norma general no es permetrà el pas per sota de la sitja excepte en les operacions d’obtenció del morter o formigó amb el
carretó manual o altres sistemes. Per situar el carretó sota la sortida del morter o formigó, es farà de manera que aquest quedi
preparat per sortir de cares un cop carregat.
Els comandaments de funcionament de l’aparell d’amassat del morter o formigó, només els manipularà personal especialista.
Durant aquest procés d’amassat i sortida del morter o formigó, el carretó haurà d’estar parat i descansant a terra.
El terra de la zona de sortida del morter o formigó, es mantindrà net de restes per poder posar el carretó en posició horitzontal i
evitar caigudes dels treballadors.
Durant les operacions de reomplert de la sitja amb un camió especial, s’ajustarà la sortida del preparat del final del tub a la boca
d’entrada de la sitja, i es col·locarà un filtre a la sortida de la mànega per disminuir la pols.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Càrrega o descàrrega de sitja amb guies:
•
•
•

Caldrà senyalitzar i tancar un perímetre de seguretat al voltant del camió que transporta la sitja per tal d’evitar la presència de
personal a la zona de descàrrega i d’influència del camió i la sitja en cas de bolcada.
El camió haurà de estirar els estabilitzadors per aconseguir una millor estabilitat del camió abans de l’inici dels treballs de càrrega
o descàrrega de la sitja. Aquests hauran d’assentar-se sòlidament sobre una base de consistència adequada o sobre elements de
repartiment.
Abans d’iniciar la maniobra de càrrega o descàrrega de la sitja al camió, caldrà comprovar que les guies de la mateixa estiguin
correctament fixades al sistema de guies del camió.

Càrrega o descàrrega de sitja mitjançant grua o camió grua:
•
•

Durant els treballs de col·locació de la sitja al lloc on s’ha d’utilitzar, caldrà tancar la zona de pas de la mateixa quan aquesta
estigui suspesa de la grua evitant la possible presència de personal.
La grua o camió grua utilitzat en la càrrega i descàrrega de la sitja hauran de ser conduïts per personal especialista amb una bona
visió del lloc de descàrrega i tot el tram que ha de recorre la sitja.

•

•
•

Per a l’elevació de la sitja caldrà utilitzar un balancí o sistema similar que permeti l’elevació horitzontal de la mateixa fora del
camió i fins a la seva situació dins l’obra. Un cop col·locada a lloc, caldrà deixar-la a terra, desenganxar els cables d’un dels
costats, i aixecar la sitja de manera que s’inclini sobre dues potes fins a quedar en posició vertical. Durant tots aquests treballs no
es permetrà la presència de personal a la zona propera a la sitja per evitar atrapaments en cas de bolcada de la sitja.
La ubicació exacte de la sitja al seu lloc es farà amb l’ajut de cordes guia agafades a les potes de la sitja, i mai directament amb
les mans.
Per enganxar o desenganxar el sistema d’elevació a la sitja, s’utilitzarà l’escala de gat de la pròpia sitja o escales de ma
perfectament recolzades a la mateixa i sobre el terreny.

Codi Riscos

Codi Riscos

CUBILOT

Avaluació riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Botes imp. i
casc.
Botes imp.,
casc i guants.

•
•

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat.

070 Cops contra objectes o elements immòbils.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (al carregar el carretó o per
bolcada del mateix).
130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i guants.

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

POSSIBLE

MIG

LLEU

INEVITABLE

ALT

Botes imp.

GREU

PROBABLE

ALT

Casc i guants.





130 Sobreesforços.

GREU

PROBABLE

ALT

Faixa.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (ciment del formigó).
370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Botes imp. i
guants imp.
Roba de treball.

•
•

No es preveu l’ús d’equips de protecció col·lectiva per l’ús d’aquest mitjà auxiliar.

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Casc de seguretat.
Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant i antipunxades).
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Faixa dorsolumbar.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

•
•

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

•
•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

MIG



Els treballadors rebran la formació i informació necessària per la utilització dels mitjans auxiliars de forma segura.
Abans de començar els treballs es comprovarà el correcta funcionament del sistema de descàrrega del cubilot, comprovant que
no s’encalli. Es comprovarà també la fixació al ganxo de la grua amb pestell de seguretat.
El cubilot haurà de tenir un sistema de senyalització clara que permeti conèixer el nivell de càrrega màxima del mateix.
No es permet carregar excessivament el cubilot per evitar caigudes de material per efecte de les oscil·lacions durant els
desplaçaments.
La grua o camió grua, hauran de ser conduïts per personal especialista que haurà de tenir una bona visió del lloc de càrrega i
descàrrega. En el cas que el punt de càrrega del cubilot i descàrrega del mateix no es puguin controlar des del mateix punt, hi
haurà un operari (coneixedor dels sistemes de senyalització normalitzats) que guiarà al conductor de la grua.
Es procurarà que el cubilot no colpegi els encofrats o elements de protecció.
No es permetrà que el cubilot passi sobre zones de pas si aquestes no estan degudament protegides. En cas que no estiguin
protegides, no es permetrà el pas de treballadors sota la zona de pas del cubilot, tancant i senyalitzant la zona.
El procés de descàrrega del formigó es realitzarà controlant l’obertura mitjançant la palanca existent.
El cubilot disposarà de cordes guia per a la seva correcta disposició en el punt d’abocada, i no es rebrà mai directament amb les
mans per evitar caigudes per les empentes del mateix.
Per formigonar fonaments, forjats i en general qualsevol element horitzontal o inclinat que vagi armat, es disposaran plataformes
pel pas dels treballadors sobre les armadures.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

No es preveu l’ús d’equips de protecció col·lectiva per l’ús d’aquest mitjà auxiliar.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

•

•

Valoració del
Risc

PROBABLE



•
•

Probabilitat

LLEU

•
•

•
•

Gravetat

020 Caiguda de persones al mateix nivell (per
empentes del cubilot).
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(cubilot massa carregat o per enganxades
del cubilot).
060 Trepitjades sobre objectes o elements (al
caminar sobre les armadures).
080 Cops contra objectes o elements mòbils
(cubilot).

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________







CARRETÓ MANUAL

Avaluació riscos

•
•
•
•

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Faixa dorsolumbar.

Els treballadors rebran la formació i informació necessària per la utilització dels mitjans auxiliars de forma segura.
La càrrega s’ha de repartir de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de gravetat de la càrrega,
per disminuir el braç de palanca i els esforços del treballador.
Es recomana l’ús de rodes de goma per reduir l’efecte dels bots degut a les irregularitats del terreny.
Per evitar esclafaments i talls a les mans i dits contra els brancals de les portes, pilars, murs o similars, es recomana col·locar
unes defenses adequades sobre els mànecs del carretó.
No es permet carregar excessivament el carretó per evitar sobreesforços a l’operari i caigudes del material, així com la bolcada
del carretó.
Al carregar el carretó, es procurarà de repartir les càrregues de manera simètrica per no sobrecarregar un costat i desequilibra el
carretó, propiciant les bolcades.
No es permet la elevació del carretó carregat de material amb la grua si no està especialment pensat per a fer-ho (carretó xinès).
L’aixecament del carretó per l’operari quan aquest estigui carregat es realitzarà amb l’esquena i els braços rectes, amb la única
força de les cames.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

ESLINGUES

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.

090 Talls i cops per objectes o eines (en la
manipulació d’eslingues d’acer).

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat, guants i
davantal.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (al col·locar la baga al ganxo o
l’eslinga a la càrrega).
130 Sobreesforços (per postures forçades en
col·locar les eslingues).

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

Faixa.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________



No es preveu l’ús d’equips de protecció col·lectiva per l’ús d’aquest mitjà auxiliar.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________




Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Davantal de protecció contra les agressions mecàniques (en la col·locació de grapes en eslingues de cable d’acer).



Faixa dorsolumbar.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació per la correcta utilització d’aquests mitjans auxiliars.
Els punts o elements de fixació de les eslingues no podran presentar arestes vives que puguin desgastar la mateixa. En aquests
casos s’utilitzaran grillets, anelles o guardacables que protegeixin les eslingues des desgast excessiu.
Sempre que s’utilitzin eslingues de poliester, aquestes hauran de portar una etiqueta que indiqui la càrrega màxima que poden
suportar segons si s’utilitza de forma simple, doble, etc.
Les eslingues de cable d’acer hauran de tenir la secció adequada segons el pes de la càrrega a transportar, i no es podran
utilitzar cables desfilats o segats.
Les eslingues de poliester hauran de tenir les bagues reforçades amb cuir per evitar el desgast i segament de les mateixes degut
al contacte directa amb el ganxo de la grua o la càrrega.
Les eslingues amb cables d’acer hauran de portar obligatòriament guardacables a la baga, en cas contrari no es podran utilitzar.
En aquest cas, s’haurà de comprovar que les grapes de la baga estiguin correctament disposades i estretes abans de la seva
utilització.
Quan els materials a elevar no disposin de punts de fixació preestablerts, aquests s’hauran de col·locar de manera que la càrrega
no es pugui desplaçar durant l’elevació ni per cops fortuïts.
En el cas d’elevació de càrregues allargades, sempre s’agafaran per un mínim de dos punts, localitzats el més a prop possible de
cada extrem de la mateixa i així millorar l’estabilitat de la càrrega. En aquests casos s’utilitzaran com a norma general dues
eslingues diferents, agafades una a cada extrem de la càrrega i al ganxo de l’aparell d’elevació. Sempre que sigui possible, no
s’utilitzarà una sola eslinga amb els dos extrems agafats a la càrrega i el centre de la mateixa passant pel ganxo de la grua o
camió grua. En cas d’haver d’utilitzar una sola eslinga, s’adoptarà un sistema que no permeti el desplaçament de l’eslinga pel
ganxo de la grua, de manera que la càrrega no es pugui inclinar horitzontalment.
Quan s’utilitzin una sola eslinga per elevar càrregues caldrà tenir en compte l’angle que formen els dos extrems de la mateixa en
el moment de sortir del ganxo de la grua (quan aquest es situa a la meitat de la longitud de la eslinga i la mateixa penja per igual
als dos costats del ganxo). Segons l’angle que formin, varia la resistència de l’eslinga, i en general no es sobrepassarà un angle
de 90º.
Quan es manipulin tubs o elements llisos que no disposin de punts d’ancoratge, s’hauran d’assegurar les eslingues de manera
que la càrrega no pugui lliscar per les mateixes i caure.
Si la càrrega supera el pes que pot suportar l’eslinga, es podran utilitzar varies eslingues unides al mateix punt o en punts
diferents de la càrrega.
Les càrregues no podran passar mai sobre les persones.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

010 Caiguda de persones a diferent nivell (al
utilitzar-la i en el muntatge i desmuntatge).
020 Caiguda de persones al mateix nivell.
030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (la mateixa passarel·la per
moviments o mala fixació).
060 Trepitjades sobre objectes o elements (per
sortints de la mateixa passarel·la).
090 Talls i cops per objectes o eines (durant el
muntatge i desmuntatge).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (per pas massa estret).
130 Sobreesforços (durant la col·locació).

Gravetat

Probabilitat

Valoració
del Risc

•
•
•
•

Avaluació riscos

Baranes.

PROTECCIÓ DE FORATS HORITZONTALS

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca.

Calçat, casc i
arnès.
Calçat i casc.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

LLEU

PROBABLE

MIG

Tanca, ordre i
neteja.
Tanca.

GREU

PROBABLE

ALT

Tanca.

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Tanca, ordre i
neteja.

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (al col·locar elements de fusta,
planxes metàl·liques, etc.).
130 Sobreesforços (per postures forçades en
col·locar les proteccions).

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i guants.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, guants i
casc.
Calçat, casc,
guants i cinturó
porta eines.
Calçat.

GREU

PROBABLE

ALT

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
arnés.
Calçat i casc.

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat i casc.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

LLEU

PROBABLE

MIG

Calçat.




LLEU

PROBABLE

MIG

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

Calçat, casc i
guants.
Calçat, casc i
guants.
Faixa.

Baranes de protecció de la pròpia passarel·la.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________






•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________



•

PASSAREL·LES

Avaluació riscos

Codi Riscos

•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per el muntatge de la passarel·la de manera segura.
La passarel·la haurà de tenir un mínim de 60 cm d’amplada quan es dediqui exclusivament al pas de persones, i en cas d’haver
de circular-hi carretons, transpalets manuals, o altres mitjans, s’haurà d’adaptar a l’amplada necessària perquè aquests hi passin
amb un marge prudencial de seguretat.
Abans de l’entrada en servei de la passarel·la, es comprovarà que els extrems de recolzament estiguin correctament assentats i
fixats al suport, així com que el punt d’entrada i sortida no presentin escaló.
La plataforma de pas no presentarà desnivells ni irregularitats que puguin provocar entrebancades o que suposin un fre pel
carretó o transpalets manuals en cas d’utilitzar-ne.
Si la plataforma està formada per diferents elements units entre si (taulons), aquests es collaran per sota de manera que treballin
conjuntament.
No es permetrà el treball simultani sota la passarel·la mentre aquesta estigui en servei.
La passarel·la es muntarà amb baranes de 90 cm d’alçada amb barra intermitja i sòcol de 15 cm als dos laterals de la passarel·la.
Es mantindrà sempre la passarel·la neta de restes de runes o material per evitar entrebancades.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Arnés de seguretat.
Casc de seguretat.
Calçat de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Faixa dorsolumbar.



Mitjans d’ajut.

Faixa i
genolleres.

Tanques metàl·liques.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant l’esforç a
fer.
L’ordre i neteja de l’espai on es realitzen els treballs de col·locació de les proteccions és vital per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________








Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Arnès de seguretat.
Cinturó porta eines.
Faixa dorsolumbar.
Genolleres (per treballar ajupit sobre el mateix forjat).

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Els treballadors rebran la formació i informació necessària sobre el procediment correcta de col·locació i extracció dels tipus de
protecció horitzontal utilitzada segons el forat existent i l’obra.
La col·locació de les proteccions horitzontals s’haurà de realitzar sempre utilitzant els mitjans de protecció individual quan el forat
sigui suficient perquè hi passi una persona.
Quan les proteccions es realitzin amb fustes o planxes metàl·liques, aquestes s’acabaran de manera que no aparegui cap escaló
perimetral que pugui suposar un risc de caiguda al mateix nivell per entrebancades.
No es podran utilitzar taulers d’encofrat per a tapar els forats, i s’hauran d’utilitzar taulons collats entre ells o tapes amb reforços
per la seva part inferior. Les tapes hauran de fixar-se al forjat per evitar que es puguin desplaçar.
Per a les operacions de col·locació i extracció de les proteccions horitzontals es tancarà el perímetre de la zona de treball i només
podran accedir dins aquesta zona les persones encarregades del muntatge o extracció de les mateixes.
Si s’utilitzen xarxes de seguretat tibades per a protegir els forats, caldrà comprovar el bon estat de les mateixes abans de
col·locar-les al seu lloc definitiu, i no s’acceptaran xarxes amb malles trencades que puguin permetre el pas de persones o
elements que puguin caure sobre les mateixes (puntals, taulers d’encofrat de plantes superiors, runes, etc.). les xarxes han de
sobrepassar en un mínim de 20 cm el perímetre del forat que protegeixen, i han de quedar perfectament fixades al forjat. Després
del muntatge de les mateixes es comprovarà la seva resistència llançant-hi una càrrega de pes semblant al d’una persona. Abans
de realitzar aquesta operació caldrà avisar el personal de l’obra i hi haurà un vigilant a la planta inferior per tal d’assegurar que no
hi ha personal treballant o passant sota el forat.
Durant el muntatge i desmuntatge de les proteccions en forats horitzontals no es permetrà la presència o pas de persones sota la
zona del forat. Aquesta zona es senyalitzarà degudament indicant el risc de caiguda d’objectes i la prohibició de pas. A part de la
senyalització s’haurà de col·locar una tanca que impedeixi el pas per aquesta zona.
Mentre no es disposi de proteccions horitzontals perfectament instal·lades, no es permetrà l’accés a la planta o espai de treball
desprotegit si no és per a col·locar les mateixes utilitzant els equips de protecció individual necessaris.
Durant el muntatge de les proteccions horitzontals es prohibirà l’accés a la planta o zona de muntatge a tot el personal que no
treballi en la seva col·locació i no vagui equipat amb l’arnès de seguretat i aquest agafat a un punt resistent de l’estructura de
l’edifici.
L’ús de proteccions horitzontals mitjançant malla electrosoldada embeguda en el formigó és un mètode molt utilitzat que no
comporta riscos especials durant la seva col·locació, ja que aquesta es realitza sobre un encofrat total de la planta i per tant no
existeix cap obertura que pugui donar lloc a caigudes a diferent nivell. Els riscos de la seva col·locació queden determinats a
l’apartat d’activitats a realitzar en les fitxes corresponents a la realització de l’estructura. Tot i això, l’extracció d’aquesta malla
electrosoldada mitjançant radial o qualsevol altre mètode, comporta la utilització d’arnès de seguretat o cinturó de subjecció per
evitar el risc més important en aquesta operació que és el de caiguda a diferent nivell.
Els operaris disposaran de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).






ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Codi Riscos

Codi Riscos

LÍNIA DE VIDA
Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

POSSIBLE

MIG

370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

Els treballadors rebran la formació i informació necessària sobre el procediment correcta de muntatge i desmuntatge de la línia de
vida, així com de l’ús de l’arnès de seguretat i de la fixació del mateix a la línia de vida.
El muntatge i desmuntatge de la línia de vida s’haurà de realitzar sempre utilitzant els mitjans de protecció individual agafats a
punts fixes de l’estructura sempre que no es disposi de mitjans de protecció col·lectiva.
Mentre no es disposi de proteccions col·lectives o de la línia de vida totalment instal·lada, no es permetrà l’accés a la planta o
espai de treball desprotegit si no és per a col·locar les mateixes utilitzant els equips de protecció individual necessaris.
Pel muntatge de la línia de vida es col·locarà primer el suport de cada extrem que es fixarà amb tacs (químics o mecànics tipus
Hilti) segons el tipus de suport, un cop col·locats els dos suports (i esperat el temps corresponent si s’utilitzen tacs químics), es
procedirà al muntatge de la línia de vida. Aquesta s’ha de col·locar amb un extrem fixa i l’altre haurà de disposar d’un tensor de
molla per garantir la tensió de la línia de vida.
Pel muntatge de la línia de vida es pot utilitzar un cable d’acer, corda suficientment resistent o bandes de teixits sintètics (tipus
eslingues).
El cable d’acer es recomana que sigui preformat, galvanitzat, amb torsió “Lang” i fils no excessivament fins, capaç de resistir un
pes de poc més de 100 Kg en caiguda lliure des de 1m d’alçada.
El seu muntatge ha de ser revisat i controlat per un tècnic competent. El seu estat s’haurà de revisar periòdicament.
L’arnès de seguretat anticaiguda s’ha de sotmetre a revisions periòdiques per determinar-ne el grau de desgast, rovell de les parts
metàl·liques i altres possibles defectes. Igualment es revisarà també el mosquetó de seguretat que fixa l’arnès a la línia de vida.
Cal tenir molt en compte les condicions de manteniment i la caducitat de l’arnès de seguretat. L’arnès de seguretat es
desestimarà després de patir alguna caiguda des d’una alçada important, pèrdua de flexibilitat dels materials del cinturó, talls en
alguna de les seves parts, trencament o deformació d’elements metàl·lics, descosit de les costures principals, desfilat de la corda
de subjecció o arnesos exposats a radiació solar que presentin cristal·lització i fragilitat de les fibres.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Avaluació riscos

La col·locació de baranes perimetrals per protegir els forats horitzontals queda contemplada a la fitxa de baranes de seguretat.
Avaluació riscos

Arnès de seguretat.
Cinturó porta eines.
Barret d’ala perimetral.
Roba de treball.

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Calçat, casc i
arnés.
Tanca, xarxes, i Calçat, casc,
marquesines.
guants i cinturó
porta eines.
Tendals.
Roba de treball
i barret

BARANES DE SEGURETAT
Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

GREU

POSSIBLE

MIG

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

GREU

PROBABLE

ALT

060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat, casc i
guants.

PROBABLE

ALT

Calçat i guants.

POSSIBLE

MIG

Faixa i
genolleres.

Xarxes i tapes.

GREU
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (al col·locar l’entornpeu i els
travessers o els sergents o puntals).
130 Sobreesforços (per postures forçades en
GREU
col·locar els sergents agafats o els puntals).

Xarxes i tanca.

Calçat, casc i
arnés.
Calçat i casc.

Tanca, xarxes,
marquesines.

Calçat, casc i
guants.
Calçat.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________
PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________







Les xarxes de seguretat si es troben encara muntades de la fase d’estructura, es poden deixar fins a haver muntat
completament la línia de vida i fins i tot utilitzar la mateixa per a desmuntar-les.
Els forats horitzontals cal que estiguin correctament protegits amb tapes que evitin el pas del treballador.
Tanques metàl·liques per impedir la presència de persones sota la zona amb perill de caiguda d’objectes.
Marquesina de protecció per evitar la caiguda d’objectes al terra o sobre els vianants.
Tendals col·locats tibats sobre la zona a protegir de les radiacions solars de manera que proporcionin ombra i permetin un pas
lliure per la seva part inferior.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________




Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.





Tanques metàl·liques.
Xarxes de seguretat tipus forca de 90 cm d’alçada amb entornpeu de 15 cm i travesser intermedi (ja instal·lades en una fase
anterior).
Marquesina de protecció per evitar la caiguda d’objectes al terra.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________







Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Arnés de seguretat.
Faixa dorsolumbar.
Genolleres (pels treballs de col·locació dels sergents agafats ajupits des del mateix forjat).

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________

•



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació necessària sobre el procediment correcta de muntatge i desmuntatge dels tipus de
baranes de seguretat a utilitzar segons l’obra.
Les baranes de seguretat hauran de complir amb les disposicions que marca el RD. 1627, Annex IV, part C, punt 3. Aquestes han
de ser resistents, han de tenir 90 cm d’alçada i disposar d’un entornpeu i una barra intermitja per evitar la caiguda dels
treballadors en aquells llocs de treball amb una alçada superior a 2m.
El muntatge de les baranes s’haurà de realitzar sempre utilitzant els mitjans de protecció individual.
Durant el muntatge i desmuntatge de les baranes de seguretat no es permetrà la presència o pas de persones sota la zona
afectada pels treballs. Aquesta zona es senyalitzarà degudament indicant el risc de caiguda d’objectes i la prohibició de pas. A
part de la senyalització s’haurà de col·locar una tanca que impedeixi el pas per aquesta zona.
Quan es col·loquin baranes de seguretat en un edifici en construcció que encara disposa de xarxes, aquestes es retiraran a
mesura que es col·loquin les baranes i no abans, intentant sempre col·locar les baranes abans de començar a retirar les xarxes.
Quan l’edifici on es col·loquen les baranes disposa de proteccions col·lectives ja muntades que no permeten el muntatge de les
baranes sense haver retirat prèviament les proteccions existents, aquestes es trauran a mesura que es vagin a muntar les
baranes de seguretat. Per realitzar aquests treballs es començarà per un extrem i s’anirà avançant sempre en el mateix sentit.
No es trauran mai les proteccions col·lectives de tota la planta o edifici de cop, deixant-lo totalment desprotegit. Igualment les
baranes de seguretat s’aniran retirant a mesura que es col·loqui l’element que ha de servir de tancament d’aquell espai (paret de
maó, paret de pavès, mur cortina, tancament de fusta, barana metàl·lica definitiva per a balcons, etc.).
Si s’han de col·locar baranes en un lloc que no disposa de proteccions col·lectives ja instal·lades o si aquestes no es poden
mantenir durant tot el procés de muntatge de les baranes, caldrà que els treballadors destinats a la seva col·locació utilitzin arnès
de seguretat.
Mentre no es disposi de proteccions col·lectives perfectament instal·lades, no es permetrà l’accés a la planta o espai de treball
desprotegit si no és per a col·locar les mateixes utilitzant els equips de protecció individual necessaris.
Durant el muntatge de les baranes de seguretat es prohibirà l’accés a la planta o zona de muntatge a tot el personal que no
treballi en la seva col·locació i no vagui equipat amb l’arnès de seguretat i aquest agafat a un punt resistent de l’estructura de
l’edifici.
Abans de procedir al muntatge de les baranes de seguretat, caldrà repartir per la planta els suports i travessers que s’utilitzaran,
de manera que es trobin prop d’on es muntaran.
Pel muntatge de les baranes es col·locarà primer els sergent o puntals de suport, i després els travessers horitzontals, començant
pel superior, després l’intermedi i finalment l’entornpeu.
Els travessers han de quedar perfectament fixats al suport mitjançant brides, grapes o altres elements que puguin garantir-ne la
fixació evitant que puguin caure com a conseqüència de cops o empentes. No es permetrà l’ús de cordills o “flejes” de palets per
realitzar les unions.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

TANQUES D’OBRA

Avaluació riscos

Codi Riscos

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc




EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________











•
•
•
•
•
•

Calçat i casc.

•
•

Els treballadors rebran la formació i informació necessària sobre el procediment correcta de col·locació i extracció dels tipus de
tanca utilitzada segons l’obra.
Les tanques d’obra han de ser rígides i per tant no es podran utilitzar cintes o malles plàstiques per a tancar l’obra, limitant-se el
seu ús per a la senyalització.
Sempre que sigui possible, els treballs de col·locació i retirada de la tanca d’obra es realitzaran des de la part interior que quedarà
tancada, per minimitzar l’ocupació de la via pública.
Durant els treballs de col·locació i retirada de la tanca d’obra s’ocupi part de la via pública, caldrà senyalitzar la presència dels
treballadors i vehicles als conductors que circulin per la mateixa.
Quan s’instal·lin tanques que ocupin totalment la vorera de manera que aquesta quedi dins l’obra o s’arribi a agafar part del vial,
caldrà acondicionar una vorera provisional per fora de la tanca d’obra mentre duri l’ocupació de la via pública. Aquesta haurà de
disposar de tanques que la separin dels vehicles que circulen pel vial i haurà de tenir una amplada mínima de 60 cm.
Quan la tanca ocupi part de la via pública (ja sigui la pròpia tanca o la que separa la vorera provisional del vial de circulació) haurà
d’incorporar senyals lluminosos que adverteixin de la seva presència durant la nit als conductors. Aquesta haurà d’incorporar com
a mínim un llum a cada un dels seus extrems i és recomanable un altre cada 10 m.
Les tanques es col·locaran, a ser possible, separades un mínim de 2 m de la part superior del futur talús de l’excavació (quan
correspongui) per evitar desplaçar-les n cop començada l’obra.
Mentre no es disposi de tancament perimetral de l’obra i es pugui assegurar que no podran entrar a la mateixa persones no
autoritzades, no s’iniciaran els treballs.
Els operaris disposaran de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
060 Trepitjades sobre objectes o elements.

LLEU

PROBABLE

MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

090 Talls i cops per objectes o eines.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

Calçat i guants.

100 Projecció de fragments o partícules (en la
realització de tanques ceràmiques).

GREU

POSSIBLE

BAIX

Ulleres.

030 Caiguda d’objectes o elements per
desplomar-se (emmagatzematge).

GREU

POSSIBLE

MIG

Tanca i
aplomar.

Calçat i casc.

110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (en col·locar els elements de les
tanques).
130 Sobreesforços (per càrregues elevades o
postures forçades).
180 Contacte amb substàncies càustiques o
corrosives (en la realització de tanques
ceràmiques).
220 Accidents causats per éssers vius.

GREU

PROBABLE

ALT

Calçat i guants.

GREU

PROBABLE

ALT

Tanca i lones.

Calçat i casc.

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(durant la càrrega o descàrrega dels sacs
del camió).
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements.
120 Atrapaments per bolcada de màquines o
vehicles.

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

Tanca.

Calçat, guants i
casc.
Calçat i casc.

LLEU

POSSIBLE

BAIX

MOLT GREU

POSSIBLE

ALT

GREU

INEVITABLE

MOLT ALT

230 Atropellaments, cops i xocs amb o contra
vehicles.
370 Exposició a radiacions no ionitzants
(radiació solar).

Ordre i neteja.

Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa dorsolumbar.
Canelleres.
Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè).
Armilla retroreflectant.
Barret d’ala perimetral.
Roba de treball.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________

•
MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

L’ordre i neteja de l’espai on es realitzen els treballs de col·locació de les proteccions és vital per disminuir considerablement els
riscos i facilitar la feina dels treballadors.
Els mitjans d’ajut són eines, màquines o aparells que ajuden a l’operari a realitzar la seva tasca disminuint o anul·lant l’esforç a
fer.
Senyalització d’obres per indicar la presència de treballadors col·locant la tanca quan es treballa ocupant la via pública.

Calçat i guants.
Ordre i neteja.

Mitjans d’ajut.

Senyalització.

Avaluació riscos

SACS PER MATERIAL O RUNES (BIG-BAG)

Calçat.

Codi Riscos

Faixa i
canelleres.
Guants
impermeables
Calçat, roba de
treball i guants.
Calçat i armilla.
Roba de treball
i barret

Gravetat

Probabilitat

Valoració del
Risc

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________





Tanques metàl·liques per limitar les zones d’accés o pas.
En l’emmagatzematge dels sacs es tindrà en compte l’aplomat dels mateixos per garantir la seva estabilitat.
Lona de protecció contra la caiguda d’objectes, col·locada sobre els sacs sobretot en el transport de runes.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________




Calçat de seguretat.
Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).






Casc de seguretat.
Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà).
Arnés de seguretat.
Canelleres.

ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
ALTRES MESURES PREVENTIVES _____________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització dels mitjans auxiliars de forma segura.
Els sacs es col·locaran allunyats de les zones de pas interiors de l’obra i de la via pública.
Es procurarà de col·locar els sacs en un lloc de fàcil accés pel camió que els transporta i sense elements sortints que puguin
dificultar la càrrega i descàrrega dels mateixos.
Si degut a les característiques de l’obra, els sacs s’han emmagatzemat a la via pública, obstaculitzant el pas de persones o
vehicles, el seu perímetre s’il·luminarà amb llums vermelles i es marcarà un pas alternatiu si és necessari.
Es col·locarà una lona protectora a sobre els sacs de manera individual, que no permeti la caiguda de fragments de runa durant
l’omplerta dels sacs (si es fa a través de tubs de descàrrega), i també una lona col·lectiva durant el transport amb camió per
carretera.
Abans de començar l’elevació dels sacs amb qualsevol tipus de mitjà auxiliar, es comprovarà el bon estat dels mateixos. Això es
comprovarà també abans de començar a omplir-los i es desestimaran en qualsevol dels casos indicats.
No es carregaran per sobre de la seva alçada màxima, per evitar la caiguda de fragments durant l’elevació o el transport.
En cas d’haver de carregar elements tallants o punxeguts que puguin afectar la resistència del sac provocant-li talls, aquests
elements es dipositaran dins el sac de manera ordenada, i sempre a la seva part central, evitant que les zones de tall puguin
coincidir amb el sac.
No es permetrà de tirar-hi vidres o altres elements de tall de gran tamany o punxants que puguin influir en la resistència del sac.
No s’elevarà cap sac que presenti símptomes de deteriorament, esparracades o zones afectades per productes químics on les
fibres estiguin deteriorades.
S’evitarà la permanència o pas de persones sota els sacs o en la seva zona d’influència en cas de caiguda, durant les operacions
de càrrega, descàrrega, elevació i transport dels mateixos per l’obra.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

POLITJA

Avaluació riscos

Codi Riscos
010 Caiguda de persones a diferent nivell (en
enganxar o desenganxar la càrrega del
ganxo en el pis o coberta).
040 Caiguda d’objectes o elements per
manipulació.
050 Caiguda d’objectes o elements despresos
(al enganxar o desenganxar càrregues).
080 Cops contra objectes o elements mòbils.
110 Atrapaments per o entre objectes o
elements (si es manipula la corda des de
l’extrem superior).
130 Sobreesforços.
250 Cremades per fricció (al deixar lliscar la
corda entre les mans).

Gravetat
GREU

Probabilitat
POSSIBLE

Valoració del
Risc
MIG

LLEU

POSSIBLE

BAIX

GREU

PROBABLE

ALT

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

POSSIBLE

MIG

GREU

PROBABLE

LLEU

PROBABLE







•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MESURES PREVENTIVES
Proteccions
EPI’s
col·lectives
Baranes.
Tanca i
marquesina.
Tanca i
marquesina.
Tanca i pintat.

Calçat, casc i
arnés.
Calçat, guants i
casc.
Calçat i casc.
Calçat i casc.
Guants.

ALT

Proteccions
envoltants,
mitjans d’ajut.
Mitjans d’ajut.

MIG

Mitjans d’ajut.

Guants.

Canelleres.

PROTECCIONS COL·LECTIVES _______________________________________________________________



•
•

Baranes de seguretat al límit del forjat o balcó on arriba la politja, formades per muntants, passamans, barra intermèdia i
entornpeu.
Tanques metàl·liques per limitar les zones d’accés o pas de personal o vianants.
Marquesines de protecció contra la caiguda d’objectes per protegir les possibles zones de pas peatonal en el punt d’arribada de
la politja.
El pintat amb colors de seguretat dels elements que es penjaran del ganxo de la politja per a pujar i baixar material, objectes o
eines, ajuda a situar-los clarament per evitar cops amb els mateixos.
Les proteccions envoltants de les zona de la politja evita l’atrapament de les mans en aquest punt quan la corda es manipula
des del nivell superior on està muntada.
Els mitjans d’ajut eliminen la manipulació manual de la corda reduint l’esforç a realitzar i altres riscos.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) ____________________________________________________

Calçat de seguretat.

•
•
•
•

Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització dels mitjans auxiliars de forma segura.
Durant el muntatge de la politja caldrà que els treballadors encarregats del mateix utilitzin els equips de protecció col·lectiva o
individual (EPIs) necessaris.
La fixació de la politja es podrà fer amb contrapesos de material homogeni i no disgregable, amb un pes mínim igual al doble de la
càrrega màxima a transportar prevista. Caldrà comprovar la resistència del suport sobre el que es munta el contrapès i que aquest
quedi correctament fixat al braç de la politja.
El punt de recepció superior de la politja disposarà de proteccions col·lectives per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. En cas
de no disposar de proteccions col·lectives en aquest punt, l’operari haurà d’anar equipat amb un arnés de seguretat fixat a un punt
sòlid de l’estructura.
Abans de començar a utilitzar el sistema, cal comprovar el bon estat de la corda i del ganxo, així com dels elements utilitzats pel
transport de materials i/o eines.
Es recomana de fer un nus a la corda a una distància mínima d’aproximadament 50 cm del ganxo, per impedir que aquest pugui
arribar fins a la politja i facilitar la seva recuperació en cas necessari. Igualment, es recomana de fer el mateix a l’altre extrem de
la corda per evitar que aquesta pugui sortir de la politja.
Aquest sistema ha de funcionar sempre amb dos operaris a la vegada, un al nivell inferior i l’altre en el punt de recepció superior.
Els dos operaris utilitzaran sempre guants de protecció contra les agressions mecàniques per evitar el risc de cremades per fricció
de la corda quan es pugen o baixen càrregues. L’operari situat al nivell inferior del sistema, també haurà d’utilitzar obligatòriament
el casc de seguretat.
S’evitarà la permanència o pas de persones sota el punt d’ascens i descens de la corda o la seva zona d’influència en cas de
caiguda del material transportat.
L’operari que manipula la corda no es podrà col·locar sota la vertical de la politja, sinó que haurà de separar-se la distància
suficient de la vertical per assegurar que en cas de caiguda d’objectes aquests no puguin caure-li a sobre.
El recipient utilitzat per a l’elevació i descens de càrregues ha de garantir la seva estabilitat vertical per evitar bolcades respecta
del punt de fixació del mateix amb el ganxo de la corda.
No es podran utilitzar galledes ni altres recipients semblants que no disposin d’una anella fixa a la part central de la nansa per
garantir la verticalitat de la mateixa, evitant bolcades per lliscament entre el ganxo i la nansa.
Quan s’utilitzin bidons per l’ascens i descens de material i/o eines, aquests no es carregaran per sobre de la seva alçada màxima,
per evitar la caiguda de fragments durant l’elevació o descens dels mateixos.
Es procurarà de carregar el material o eines repartint el pes de manera uniforme dins el recipient utilitzat per al transport de les
mateixes.
Es recomana no transportar càrregues superiors als 25 Kg, i en cas de sobrepassar aquest pes, fer-ho amb l’ajuda d’un altre
operari. No es sobrepassarà MAI el pes de l’operari ni el de la meitat del contrapès de la politja.
L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja).

Justificació d'elements

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/10/20

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A010A000

h

Arqueòleg director

27,45 €

A0121000

h

Oficial 1a

17,99 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

21,23 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

21,23 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

21,57 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

19,49 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

20,82 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

19,49 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

18,86 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

30,05 €

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

28,16 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

18,72 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

18,72 €

A013H000

h

Ajudant electricista

16,71 €

A013J000

h

Ajudant lampista

17,73 €

A013M000

h

Ajudant muntador

16,74 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

26,67 €

A0140000

h

Manobre

17,36 €

A0150000

h

Manobre especialista

16,35 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/10/20

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,21 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

62,70 €

C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

C110U070

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

11,57 €

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

51,36 €

C13124A0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

88,43 €

C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

143,46 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

49,45 €

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

44,73 €

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

49,98 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

61,11 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

71,05 €

C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

33,61 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

27,48 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

44,33 €

C1503000

h

Camió grua

47,87 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

45,35 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

50,40 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

40,57 €

C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

26,42 €

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

55,38 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,85 €

C1705700

h

Formigonera de 250 l

3,00 €

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

57,94 €

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

64,94 €

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

47,06 €

2,43 €
104,46 €

9,40 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/10/20

Pàg.:

3

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

30,06 €

C1B0UV10

h

Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

39,18 €

C1B0UV20

h

Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

35,61 €

C2001000

h

Martell trencador manual

3,58 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

5,27 €

C2005000

h

Regle vibratori

4,86 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,90 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/10/20

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

19,34 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

18,92 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

19,82 €

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

43,64 €

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

21,07 €

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

8,69 €

B03D1000

m3

Terra seleccionada

B0512401

t

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

110,86 €

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,90 €

B064300D

m3

Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

66,83 €

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,62 €

B064E26C

m3

Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

86,49 €

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,39 €

B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

74,39 €

B06NN12C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

65,85 €

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

61,32 €

B06NPF2B

m3

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

60,31 €

0,82 €

10,61 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

5

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B06QD36A

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
I+E

128,00 €

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

31,91 €

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

31,67 €

B0715000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

0,91 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,31 €

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,19 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,51 €

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,68 €

B0B34238

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

9,14 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,46 €

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,20 €

B0DF8H0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,48 €

B0DZA000

l

Desencofrant

3,11 €

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

0,38 €

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

3,90 €

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,20 €

B2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

2,71 €

B6A71Y16

m

Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada,
per a encastar al terreny amb daus de formigó

102,12 €

B965A1D0

m

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

8,23 €

240,65 €
10,49 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B96AUC20

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

28,66 €

B9DL2345BQGR

m2

Llambordí Rojo Rústic de 5x10x20 cm, ref. ARR5 de la
serie Vermell de PIERA ECO-CERÁMICA

20,01 €

B9H112C1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

63,76 €

B9H11JC1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

61,57 €

BBA14100

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

6,13 €

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

3,89 €

BBA1U100

kg

Pintura termoplàstica en calent per a senyalització

8,45 €

BBM11102

u

Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

53,03 €

BBM12602

u

Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

46,58 €

BBM1AHD2

u

Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

118,04 €

BBMZ2611

m

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

25,86 €

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

38,71 €

BFB15600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,41 €

BFB23400

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,18 €

BFWB1505

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

3,55 €

BFWB2305

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

1,37 €

BFYB1505

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,02 €

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,02 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG22RG10

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 80 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0,97 €

BG31B550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,57 €

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,46 €

BG3A1220

m

Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de
diàmetre), per a una intensitat màxima de 95 A, pintat

1,03 €

BGW3A000

u

Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure

0,39 €

BGY38000

u

Part proporcional d'elements
conductors de coure nus

a

0,17 €

BHM11L22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

375,24 €

BHM31F5A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4 m i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

171,86 €

BHN635A4

u

Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

997,24 €

BHN63AC6

u

Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 73 W de potència total,flux lluminós
de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

1.096,18 €

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

45,28 €

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

45,28 €

BJM15010

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal
1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors
del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte
per a muntar en posició horitzontal o vertical

102,48 €

BQ123L01

u

Banc amb peus de fundició i taulons de fusta tropical

280,59 €

BQ213110

u

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

especials

per

96,46 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BR3P2110

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

55,25 €

BR44223A

u

Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 240 l

227,14 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D060M0B2

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
Rend.: 1.000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

78,53 €

Parcial

16.35000 =

0,900 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

14.71500
14.71500

3.00000 =

0,450 /R x

Subtotal...

1.35000

m3

Aigua

0,180

x

0.82000 =

0.14760

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

19.82000 =

12.88300

B0332Q10

t

1,550

x

21.07000 =

32.65850

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

110.86000 =

16.62900

DESPESES AUXILIARS

m3

D0701641

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,14715

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,53025

Rend.: 1.000

77,21 €

Preu €

Parcial

16.35000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

62.31810

78,53025

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Manobre especialista

62.31810

1.35000

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

14.71500

1.35000

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

16.35000
16.35000

1.85000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1.29500

m3

Aigua

0,200

x

0.82000 =

0.16400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

19.34000 =

31.52420

B0512401

t

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

0,250

x

110.86000 =

27.71500

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

59.40320
1,00%

16.35000

1.29500

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1.29500

59.40320
0,16350
77,21170
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

kg

D0B2C100

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

77,21170

Rend.: 1.000

0,93 €

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

21.23000 =

0.10615

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

18.72000 =

0.09360

Subtotal...
Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0.19975

0,0102

x

1.31000 =

0.01336

1,050

x

0.68000 =

0.71400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0.72736
1,00%

Import

0.19975

0.72736
0,00200

COST DIRECTE

0,92911

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,92911

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

F2191306

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1.000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

Maquinària:
C1105A00

h

C1313330

h

Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

3,42 €

Preu €

0,040 /R x

62.70000 =

2.50800

0,024 /R x

49.45000 =

1.18680

Subtotal...

P- 2

m

F2193A06

h

Retroexcavadora amb martell trencador

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,41769

Rend.: 1.000

3,71 €

Preu €

m2

F2194AB1

0,043 /R x

62.70000 =

2.69610

49.45000 =

1.31043

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,70604

Rend.: 1.000

0,300 /R x

6,26 €

Preu €
16.35000 =
Subtotal...

Parcial

4.90500

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,065 /R x

15.21000 =

0.98865

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,018 /R x

44.73000 =

0.80514

Subtotal...
%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

4.90533 =
Subtotal...

Import

4.90500

Maquinària:
C1101200

Altres:
A%AUX001

4.00653

4,00653
-0,30049

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Manobre especialista

4.00653

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

Parcial

0,0265 /R x

Subtotal...

P- 3

3.69480

3,69480
-0,27711

Unitats

C1313330

3.69480

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

Maquinària:
C1105A00

Parcial

1.79379

4.90500

1.79379

0.07358
0.07358

0.07358
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 4

CODI

UA

m2

F2194XC5

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

6,77237
-0,50793

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,26444

Rend.: 1.000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió
Unitats

2,97 €

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,048 /R x

62.70000 =

3.00960

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,004 /R x

51.36000 =

0.20544

Subtotal...

P- 5

m

F21B3001

3.21504

3,21504
-0,24113

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,97391

Rend.: 1.000

Desmuntatge senyalització, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Unitats

13,91 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,052 /R x

17.99000 =

0.93548

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,300 /R x

21.57000 =

6.47100

A0140000

h

Manobre

0,210 /R x

17.36000 =

3.64560

A0150000

h

Manobre especialista

0,060 /R x

16.35000 =

0.98100

Subtotal...
h

C200S000

h

Compressor amb dos martells pneumàtics
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

3.21504

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1101200

Import

12.03308

0,030 /R x

15.21000 =

0.45630

0,300 /R x

7.90000 =

2.37000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2.82630
1,50%

Import

12.03308

2.82630
0,18050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

15,03988
-1,12799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,91189
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 6

F21H1453

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1.000

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

A0140000

h

Oficial 1a electricista
Manobre

46,26 €

Preu €

Parcial

0,200 /R x

19.49000 =

3.89800

0,100 /R x

17.36000 =

1.73600

Subtotal...

5.63400

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,085 /R x

49.45000 =

4.20325

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,400 /R x

45.35000 =

18.14000

62.70000 =

0,350 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 7

m3

F2226241

h

44.28825
1,50%

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

Rend.: 1.000

8,16 €

Preu €

Parcial

17.36000 =

0,020 /R x

m3

h

8.46414
8.46414

1,50%

8.46414
0,00521
8,81655
-0,66124

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,15531

Rend.: 1.000

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95
% PM

Manobre especialista

0.34720

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

Import

0.34720
0.34720

143.46000 =

0,059 /R x

DESPESES AUXILIARS

F228A30F

0,08451

46,25625

Subtotal...

P- 8

44.28825

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C13124C0

21.94500

50,00676
-3,75051

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora

Manobre

5.63400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

0,280 /R x

9,48 €

Preu €
16.35000 =

Parcial
4.57800

Import

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

14

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

4.57800

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,060 /R x

49.45000 =

2.96700

C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,280 /R x

9.40000 =

2.63200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5.59900
1,50%

10,24567
-0,76843

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

F2R45067

Unitats
Maquinària:
C1311120

h

C1501800

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
Camió per a transport de 12 t

4,26 €

Preu €

m3

F2R54267

51.36000 =

1.69488

0,106 /R x

27.48000 =

2.91288

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,26218

Rend.: 1.000

0,127 /R x

5,81 €

Preu €
27.48000 =
Subtotal...

Altres:
%NAAA

%

Despeses auxiliars

4.60776

4,60776
-0,34558

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km. Inclou cànon d'abocador

Camió per a transport de 12 t

4.60776

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Maquinària:
C1501800

Parcial

0,033 /R x

Subtotal...

P- 10

9,47724

Rend.: 1.000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km

5.59900
0,06867

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

P- 9

4.57800

80,00 % S/

3.48996 =
Subtotal...

Parcial

Import

3.48996
3.48996

3.48996

2.79197
2.79197

2.79197

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

6,28193
-0,47114

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,81079

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 11

F2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

PREU
Rend.: 1.000
Unitats

Materials:
B2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

Preu €

1,000

Parcial

2.71000 =

x

Subtotal...

P- 12

m

F6A71Y16

2.71000

2,71000
-0,20325

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,50675

Rend.: 1.000

Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada,
encastada al suport amb daus de formigó

109,13 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

19.49000 =

2.92350

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

16.74000 =

5.02200

Subtotal...
h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

7.94550

49.98000 =

0,090 /R x

Subtotal...
Materials:
B06NN12C

m3

B6A71Y16

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada
de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada,
per a encastar al terreny amb daus de formigó

0,050

x

65.85000 =

3.29250

1,000

x

102.12000 =

102.12000

DESPESES AUXILIARS

m3

h

105.41250
1,50%

h

Motoanivelladora petita

105.41250
0,11918

COST EXECUCIÓ MATERIAL

109,12723

Rend.: 1.000

15,73 €

0,050 /R x

Preu €
17.36000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1331100

4.49820

117,97538
-8,84815

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats
de formigó , amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Manobre

7.94550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

4.49820
4.49820

Subtotal...

F931R01J

2.71000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

P- 13

2.71000

Mà d'obra:
A012M000

Maquinària:
C1316100

2,51 €
Import

0,035 /R x

61.11000 =

Parcial

Import

0.86800
0.86800
2.13885

0.86800

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

71.05000 =

2.84200

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

44.33000 =

1.10825

Subtotal...

6.08910

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

0.82000 =

0.04100

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150

x

8.69000 =

9.99350

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 14

m3

F936RM51

10.03450
1,50%

0,01302
17,00462
-1,27535

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,72927

Rend.: 1.000

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50%
del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus
de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb
transport interior mecànic amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

76,32 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,160 /R x

18.86000 =

3.01760

A0140000

h

Manobre

0,480 /R x

17.36000 =

8.33280

A0150000

h

Manobre especialista

0,160 /R x

16.35000 =

2.61600

Subtotal...
h

C2005000

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic
Regle vibratori

13.96640

0,160 /R x

26.42000 =

4.22720

0,160 /R x

4.86000 =

0.77760

Subtotal...
Materials:
B06NPF2B

m3

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb
una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

10.03450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C1505120

6.08910

1,050

x

5.00480

60.31000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13.96640

5.00480

63.32550

63.32550
1,50%

Import

63.32550
0,20950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

82,50620
-6,18796

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,31823

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 15

F965A1D5

UA

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1.000

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Unitats

23,01 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,230 /R x

18.86000 =

4.33780

A0140000

h

Manobre

0,480 /R x

17.36000 =

8.33280

Subtotal...
Materials:
B06NN14C

m3

B0710250

t

B965A1D0

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340

12.67060

0,0539

x

61.32000 =

3.30515

0,0021

x

31.67000 =

0.06651

1,050

x

8.23000 =

8.64150

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 16

m

F96AU020

12.01316
1,50%

24,87382
-1,86554

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,00828

Rend.: 1.000

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

35,37 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,150 /R x

17.99000 =

2.69850

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

17.36000 =

2.60400

Subtotal...

B96AUC20

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

12.01316

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

m3

12.67060

0,19006

Mà d'obra:
A0121000

Materials:
B06NN14C

Import

5.30250

0,045

x

61.32000 =

2.75940

1,050

x

28.66000 =

30.09300

Subtotal...

32.85240

Import

5.30250

32.85240

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 17

m3

F9715F11

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

38,23444
-2,86758

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,36685

Rend.: 1.000

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
acabat reglejat
Unitats

81,59 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

18.86000 =

3.77200

A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

17.36000 =

10.41600

Subtotal...
Maquinària:
C2005000

h

Regle vibratori

14.18800

4.86000 =

0,060 /R x

Subtotal...
Materials:
B064300D

m3

Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100

66.83000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m

F9787G11

73.51300
1,50%

73.51300
0,21282
88,20542
-6,61541

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,59001

Rend.: 1.000

3,88 €

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15
cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat
remolinat

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,008 /R x

18.86000 =

0.15088

A0140000

h

Manobre

0,024 /R x

17.36000 =

0.41664

Subtotal...
Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0.29160

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

m3

14.18800

73.51300

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B064E26C

Import

0.29160
0.29160

Subtotal...

P- 18

0,07954

0,0418

x

0.56752

86.49000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

0.56752

3.61528

3.61528
1,50%

Import

3.61528
0,00851
4,19131
-0,31435

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

19

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

m2

F9DLM560BQGR

Rend.: 1.000

Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular
de 10x20 cm i 5 cm de gruix ref. ARR5 de la serie
Vermell de PIERA ECO-CERÁMICA , col·locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6
Unitats

Mà d'obra:
A012N000

h

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

40,24 €

Preu €

Parcial

0,750 /R x

18.86000 =

14.14500

0,255 /R x

17.36000 =

4.42680

Subtotal...
Materials:
B9DL2345BQGR m2
D0701641

Llambordí Rojo Rústic de 5x10x20 cm, ref. ARR5 de la
serie Vermell de PIERA ECO-CERÁMICA
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

18.57180

1,020

x

20.01000 =

20.41020

0,055

x

77.21170 =

4.24664

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 20

m2

F9G4G2F2

3,87696

24.65684
1,50%

43,50722
-3,26304

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,24418

Rend.: 1.000

Paviment
de
formigó
amb
fibres
HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland. Acabat amb remolinat de gra fi similar
al carrer Raval.

20,67 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,035 /R x

18.86000 =

0.66010

A0140000

h

Manobre

0,008 /R x

17.36000 =

0.13888

A0150000

h

Manobre especialista

0,024 /R x

16.35000 =

0.39240

Subtotal...

C2003000
C2005000

1.19138

0,024 /R x

26.42000 =

0.63408

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic
Remolinador mecànic

0,013 /R x

5.27000 =

0.06851

h

Regle vibratori

0,023 /R x

4.86000 =

0.11178

Subtotal...
Materials:
B0512401

t

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

24.65684

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

h

18.57180

0,27858

Mà d'obra:
A012N000

Maquinària:
C1505120

Import

0,0015

x

110.86000 =

0.81437
0.16629

Import

1.19138

0.81437
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B06QD36A

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició
I+E

PREU
0,1575

128.00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 21

t

F9H112C1

20.32629
1,50%

0,01787
22,34991
-1,67624

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,67367

Rend.: 1.000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

62,76 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

18.86000 =

0.35834

A0140000

h

Manobre

0,086 /R x

17.36000 =

1.49296

Subtotal...

1.85130

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

71.05000 =

0.85260

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

57.94000 =

0.57940

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

64.94000 =

0.77928

Subtotal...
Materials:
B9H112C1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000

2.21128

63.76000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

t

F9H11JC1

20.32629

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

P- 22

20.16000

Import

1.85130

2.21128

63.76000

63.76000
1,50%

63.76000
0,02777

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

67,85035
-5,08878

COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,76157

Rend.: 1.000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític, estesa i compactada
Unitats

60,74 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

18.86000 =

0.35834

A0140000

h

Manobre

0,086 /R x

17.36000 =

1.49296

Subtotal...

1.85130

Import

1.85130
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21

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C13350C0

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

71.05000 =

0.85260

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

57.94000 =

0.57940

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

64.94000 =

0.77928

Subtotal...
Materials:
B9H11JC1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000

2.21128

61.57000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 23

m

FDG34377

61.57000
1,50%

0,02777
65,66035
-4,92453

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,73582

Rend.: 1.000

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de
D=80 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

10,10 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,014 /R x

18.86000 =

0.26404

A0140000

h

Manobre

0,014 /R x

17.36000 =

0.24304

Subtotal...
m3

BG22RG10

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Tub corbable corrugat de PVC, de 80 de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió
de 250 N, per a canalitzacions soterrades

0.50708

0,099

x

63.90000 =

6.32610

4,200

x

0.97000 =

4.07400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

FDK2A6F3

61.57000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

P- 24

61.57000

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B064300C

2.21128

10.40010
1,50%

Import

0.50708

10.40010
0,00761

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

10,91479
-0,81861

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,09618

Rend.: 1.000

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra
Unitats

91,17 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,400 /R x

18.86000 =

26.40400

A0140000

h

Manobre

1,400 /R x

17.36000 =

24.30400

Import

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

22

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

50.70800

Materials:
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,028

x

18.92000 =

0.52976

B064300C

m3

0,649

x

63.90000 =

41.47110

B0DF8H0A

u

1,007

x

1.48000 =

1.49036

B0F1D2A1

u

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997

x

0.20000 =

3.59940

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 25

u

FDKZ3174

47.09062
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

91,16730

Rend.: 1.000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

51,29 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450 /R x

18.86000 =

8.48700

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

17.36000 =

7.81200

Subtotal...

BDKZ3170

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

16.29900

0,006

x

31.91000 =

0.19146

1,000

x

38.71000 =

38.71000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 26

0,76062
98,55924
-7,39194

Unitats

t

m

FFB15655

47.09062

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B0710150

50.70800

38.90146
1,50%

Import

16.29900

38.90146
0,24449

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

55,44495
-4,15837

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,28657

Rend.: 1.000

5,98 €

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,135 /R x

19.49000 =

2.63115

A013M000

h

Ajudant muntador

0,135 /R x

16.74000 =

2.25990

Subtotal...

4.89105

Import

4.89105

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

23

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BFB15600

UA
m

BFWB1505

u

BFYB1505

u

DESCRIPCIÓ
Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

PREU
1,020

x

0.41000 =

0.41820

0,300

x

3.55000 =

1.06500

1,000

x

0.02000 =

0.02000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 27

m

FFB23455

1.50320
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

6,46762
-0,48507

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,98254

Rend.: 1.000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

2,27 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

19.49000 =

0.97450

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

16.74000 =

0.83700

Subtotal...
m

BFWB2305

u

BFYB2305

u

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1.81150

1,020

x

0.18000 =

0.18360

0,300

x

1.37000 =

0.41100

1,000

x

0.02000 =

0.02000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 28

0,07337

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BFB23400

FG31B554

m

0.61460
1,50%

Import

1.81150

0.61460
0,02717

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

2,45327
-0,18400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,26928

Rend.: 1.000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub
Unitats

Mà d'obra:

1.50320

Preu €

4,73 €

Parcial

Import

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

24

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012H000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a electricista

0,040 /R x

19.49000 =

0.77960

PREU

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

16.71000 =

0.66840

Subtotal...
Materials:
BG31B550

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020

1.44800

3.57000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 29

m

FG380907

h

A013H000

h

3.64140
1,50%

4,72779

Rend.: 1.000

8,33 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

19.49000 =

3.89800

Ajudant electricista

0,200 /R x

16.71000 =

3.34200

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

BGY38000

u

Part proporcional d'elements
conductors de coure nus

especials

per

a

7.24000

1,020

x

1.46000 =

1.48920

1,000

x

0.17000 =

0.17000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

FG3A1222

0,02172

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Materials:
BG380900

1.65920
1,50%

0,10860

8,33222

Rend.: 1.000

3,01 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

19.49000 =

0.97450

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

16.71000 =

0.83550

Subtotal...

BGW3A000

u

1.65920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de
diàmetre), per a una intensitat màxima de 95 A, pintat,
muntat superficialment

Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de
diàmetre), per a una intensitat màxima de 95 A, pintat
Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure

7.24000

9,00780
-0,67559

Unitats

m

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG3A1220

3.64140

5,11112
-0,38333

Subtotal...

P- 30

3.64140

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

1.44800

1.81000

1,000

x

1.03000 =

1.03000

1,000

x

0.39000 =

0.39000

Subtotal...

1.42000

Import

1.81000

1.42000

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 31

u

FHM11L22

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

3,25715
-0,24429

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,01286

Rend.: 1.000

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
Unitats

475,12 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530 /R x

19.49000 =

10.32970

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530 /R x

16.71000 =

8.85630

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

17.36000 =

4.34000

Subtotal...

23.52600

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

0,530 /R x

47.87000 =

25.37110

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530 /R x

40.57000 =

21.50210

Subtotal...
Materials:
B064500C

m3

BHM11L22

u

BHWM1000

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a columnes

46.87320

0,341

x

65.62000 =

22.37642

1,000

x

375.24000 =

375.24000

1,000

x

45.28000 =

45.28000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 32

0,02715

u

FHM31F5A

442.89642
1,50%

23.52600

46.87320

442.89642
0,35289

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

513,64851
-38,52364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

475,12487

Rend.: 1.000

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m
d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre
dau de formigó
Unitats

242,22 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,316 /R x

19.49000 =

6.15884

A013H000

h

Ajudant electricista

0,316 /R x

16.71000 =

5.28036

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

17.36000 =

4.34000

Subtotal...
Maquinària:

Import

15.77920

Import

15.77920

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

26

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1504R00

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

PREU
40.57000 =

0,316 /R x

Subtotal...
Materials:
B064500C

m3

BHM31F5A

u

BHWM3000

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 4 m i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs

12.82012

0,242

x

65.62000 =

15.88004

1,000

x

171.86000 =

171.86000

1,000

x

45.28000 =

45.28000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 33

u

FHN635A4

12.82012

233.02004
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

261,85605
-19,63920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

242,21684

Rend.: 1.000

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
lateralment i acoblat al suport
Unitats

934,34 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

19.49000 =

6.82150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

16.71000 =

5.84850

Subtotal...
u

Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control
no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de
5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar
lateralment al suport

233.02004
0,23669

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BHN635A4

12.82012

1,000

x

12.67000

997.24000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12.67000

997.24000

997.24000
1,50%

Import

997.24000
0,19005
1.010,10005
-75,75750
934,34255

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 34

FHN63AC6

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1.000

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 73 W de potència total, flux lluminós
6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport
Unitats

1.025,86 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

19.49000 =

6.82150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

16.71000 =

5.84850

Subtotal...
Materials:
BHN63AC6

u

Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb
difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un
mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 73 W de potència total,flux lluminós
de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil
>=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a
l' extrem del suport

1,000

x

12.67000

1 096.18000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 35

m3

FR3P2111

h

1 096.18000

1 096.18000
1,50%

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1.025,86205

Rend.: 1.000

64,65 €

Preu €

0,070 /R x

Parcial

26.67000 =

0,0845 /R x

49.45000 =

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

1,155

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

4.17853

63.81375

63.81375

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

1.86690

4.17853
4.17853

55.25000 =

Import

1.86690
1.86690

Subtotal...
Materials:
BR3P2110

0,19005

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1313330

1 096.18000

1.109,04005
-83,17800

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Ajudant jardiner

12.67000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A013P000

Import

63.81375
0,02800
69,88718
-5,24154
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 36

u

FR44223A

Rend.: 1.000

Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre
de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l

u

Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 240 l

210,10 €

Preu €

Unitats
Materials:
BR44223A

1,000

Parcial

227.14000 =

x

Subtotal...

P- 37

u

FR614235

64,64564

Import

227.14000
227.14000

227.14000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

227,14000
-17,03550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

210,10450

Rend.: 1.000

77,01 €

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per
sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

0,100 /R x

28.16000 =

2.81600

A013P000

h

Ajudant jardiner

1,800 /R x

26.67000 =

48.00600

0,050 /R x

30.05000 =

Subtotal...

1.50250

52.32450

Maquinària:
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,110 /R x

33.61000 =

3.69710

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,090 /R x

44.33000 =

3.98970

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,050 /R x

45.35000 =

2.26750

Subtotal...

9.95430

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,1024

x

0.82000 =

0.08397

B0315600

t

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm

0,4608

x

43.64000 =

20.10931

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20.19328
1,50%

Import

52.32450

9.95430

20.19328
0,78487

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

83,25695
-6,24427

COST EXECUCIÓ MATERIAL

77,01268

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 38

G219Q105

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1.000

Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

2,71 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,060 /R x

17.99000 =

1.07940

A0150000

h

Manobre especialista

0,060 /R x

16.35000 =

0.98100

Subtotal...

2.06040

Maquinària:
C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

0,060 /R x

2.43000 =

0.14580

C110U070

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,060 /R x

11.57000 =

0.69420

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

0.84000

2.06067 =
Subtotal...

P- 39

G2211101

m3

h

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

2,71146

Rend.: 1.000

1,96 €

Preu €

Parcial

17.36000 =

0,010 /R x

m3

h

1.94546
1,50%

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t

1.94546
0,00260

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,96254

Rend.: 1.000

0,010 /R x

2,62 €

Preu €
17.36000 =
Subtotal...

Maquinària:
C13124A0

1.94546

2,12166
-0,15912

Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Manobre

0.17360

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

0.17360
0.17360

88.43000 =

0,022 /R x

DESPESES AUXILIARS

G2214101

0.03091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 40

0.03091
0.03091

Subtotal...
Maquinària:
C13124A0

0.84000

2,93131
-0,21985

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Manobre

2.06040

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

0,030 /R x

88.43000 =

Parcial

Import

0.17360
0.17360
2.65290

0.17360

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 41

m3

G45318G3

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,61692

Rend.: 1.000

96,79 €

Preu €

Parcial

17.36000 =

1,700 /R x

Subtotal...
Materials:
B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00260
2,82910
-0,21218

Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Manobre

1,50%

1,000

74.39000 =

x

DESPESES AUXILIARS

74.39000
2,50%

104,63980
-7,84799

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

94,05 €

Preu €

1,450 /R x

Parcial

17.36000 =
Subtotal...

Materials:
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

96,79182

Rend.: 1.000

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

1,020

x

74.39000
0,73780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

29.51200

74.39000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

G45C18H3

Import

29.51200
29.51200

Subtotal...

P- 42

2.65290

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

2.65290

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25.17200
25.17200

74.39000 =

2,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25.17200

75.87780

75.87780

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Import

75.87780
0,62930
101,67910
-7,62593
94,05317

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

31

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 43

G4B36101

kg

Armadura per a bigues AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

PREU
Rend.: 1.000

Unitats

1,25 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

21.23000 =

0.21230

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

18.72000 =

0.18720

Subtotal...

0.39950

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,009

x

1.31000 =

0.01179

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0.92911 =

0.92911

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 44

m2

G4BCMAJJ

0.94090
1,50%

0,00599

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,24541

Rend.: 1.000

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

11,29 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,030 /R x

21.23000 =

0.63690

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030 /R x

18.72000 =

0.56160

Subtotal...

1.19850

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,020

x

1.31000 =

0.02620

B0B34238

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200

x

9.14000 =

10.96800

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

0.94090

1,34639
-0,10098

Mà d'obra:
A0124000

G4D31100

0.39950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

P- 45

Import

10.99420
1,50%

Import

1.19850

10.99420
0,01798

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

12,21068
-0,91580

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,29488

Rend.: 1.000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic,
per a bigues de directriu recta
Unitats

22,32 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,500 /R x

21.23000 =

10.61500

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,500 /R x

18.72000 =

9.36000

Subtotal...

19.97500

Import

19.97500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B0A14300

UA

DESCRIPCIÓ

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

PREU
0,200

x

1.19000 =

0.23800

0,1007

x

1.51000 =

0.15206

1,199

x

0.46000 =

0.55154

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

240.65000 =

0.45724

B0D625A0

cu

0,0297

x

10.49000 =

0.31155

B0D81480

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,100

x

1.20000 =

1.32000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,080

x

3.11000 =

0.24880

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000

x

0.38000 =

0.38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 46

G4DE1900

m3

3.65919
2,50%

0,49938

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

24,13357
-1,81002

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,32355

Rend.: 1.000

9,94 €

Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament
metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,200 /R x

17.99000 =

3.59800

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

17.36000 =

2.60400

Subtotal...
Maquinària:
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

6.20200

55.38000 =

0,010 /R x

Subtotal...
Materials:
B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

1,000

3.90000 =

x

DESPESES AUXILIARS

3.90000
1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

3.90000
0,09303

9,94267

Rend.: 1.000

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada
d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

0.55380

10,74883
-0,80616

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

6.20200

3.90000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

G9A1391F

Import

0.55380
0.55380

Subtotal...

P- 47

3.65919

28,73 €

Preu €
17.36000 =
Subtotal...

Parcial

Import

2.60400
2.60400

2.60400
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C1331100

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

61.11000 =

2.13885

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,035 /R x

71.05000 =

2.48675

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,035 /R x

44.33000 =

1.55155

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,070

x

B03D1000

m3

Terra seleccionada

1,150

B0512401

t

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

0,090

6.17715

0.82000 =

0.05740

x

10.61000 =

12.20150

x

110.86000 =

9.97740

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 48

m

GBA1U321

22.23630
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

31,05651
-2,32924

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,72727

Rend.: 1.000

4,02 €

Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat
Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,004 /R x

17.99000 =

0.07196

A0150000

h

Manobre especialista

0,003 /R x

16.35000 =

0.04905

Subtotal...
h

C1B0UV20

h

Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0.12101

0,001 /R x

39.18000 =

0.03918

0,001 /R x

35.61000 =

0.03561

Subtotal...

0.07479

Materials:
BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,090

x

3.89000 =

0.35010

BBA1U100

kg

Pintura termoplàstica en calent per a senyalització

0,450

x

8.45000 =

3.80250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 49

GBA1U351

m

4.15260
1,50%

Import

0.12101

0.07479

4.15260
0,00182

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

4,35022
-0,32627

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,02395

Rend.: 1.000

Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
Unitats

Mà d'obra:

22.23630
0,03906

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1B0UV10

6.17715

Preu €

10,73 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0121000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a

0,010 /R x

17.99000 =

0.17990

PREU

A0150000

h

Manobre especialista

0,007 /R x

16.35000 =

0.11445

Subtotal...
Maquinària:
C1B0UV10

h

C1B0UV20

h

Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

0.29435

0,003 /R x

39.18000 =

0.11754

0,003 /R x

35.61000 =

0.10683

Subtotal...

0.22437

Materials:
BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,240

x

3.89000 =

0.93360

BBA1U100

kg

Pintura termoplàstica en calent per a senyalització

1,200

x

8.45000 =

10.14000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 50

m2

GBA31112

11.07360
1,50%

10,72698

Rend.: 1.000

10,71 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,070 /R x

17.99000 =

1.25930

A0140000

h

Manobre

0,035 /R x

17.36000 =

0.60760

Subtotal...

1.86690

30.06000 =

0,035 /R x

Subtotal...

1.05210

kg

Pintura per a maques vials, dos components, blanca

1,020

x

6.13000 =

6.25260

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,612

x

3.89000 =

2.38068

DESPESES AUXILIARS

GBB11111

u

1.86690

8.63328
1,50%

1.05210

8.63328
0,02800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

11,58028
-0,86852

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,71176

Rend.: 1.000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
Unitats

Mà d'obra:

Import

1.05210

Materials:
BBA14100

Subtotal...

P- 51

0,00442

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora,
amb pintura dos components i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

11.07360

11,59674
-0,86976

Unitats

h

0.22437

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1B02B00

0.29435

Preu €

61,22 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012M000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a muntador

0,170 /R x

19.49000 =

3.31330

PREU

A013M000

h

Ajudant muntador

0,170 /R x

16.74000 =

2.84580

Subtotal...
Maquinària:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

6.15910

40.57000 =

0,170 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM11102

u

Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 52

u

GBB11251

h

A013M000

h

h

1,50%

u

61,21501

Rend.: 1.000

55,25 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

0,170 /R x

19.49000 =

3.31330

Ajudant muntador

0,170 /R x

16.74000 =

2.84580
6.15910

40.57000 =

0,170 /R x

Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000

46.58000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

GBB21501

Import

6.15910

6.89690
6.89690

Subtotal...

P- 53

0,09239

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

53.03000

66,17839
-4,96338

Subtotal...
Materials:
BBM12602

53.03000
53.03000

Subtotal...
Maquinària:
C1504R00

6.89690

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

6.89690
6.89690

53.03000 =

x

6.15910

6.89690

46.58000
46.58000

1,50%

46.58000
0,09239

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

59,72839
-4,47963

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,24876

Rend.: 1.000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Unitats

121,96 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,1785 /R x

19.49000 =

3.47897

A013M000

h

Ajudant muntador

0,1785 /R x

16.74000 =

2.98809

Subtotal...

6.46706

Import

6.46706

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 20/10/20

36

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C1504R00

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

PREU
40.57000 =

0,1785 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM1AHD2

u

Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000

7.24175

118.04000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 54

m

GBBZ3011

118.04000
118.04000

1,50%

131,84582
-9,88844

COST EXECUCIÓ MATERIAL

121,95738

Rend.: 1.000

25,62 €

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,040 /R x

17.99000 =

0.71960

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

17.36000 =

0.69440

Subtotal...
h

Camió grua de 5 t

1.41400

50.40000 =

0,008 /R x

Subtotal...
Materials:
BBMZ2611

m

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

1,000

25.86000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

h

A0140000

h

u

1,50%

25.86000
0,02121
27,69841
-2,07738

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,62103

Rend.: 1.000

Banc amb peus de fundició Ductil amb tractament
enfront la corrossió amb sis taulons de 110x35 de fusta
tropical tractada amb acabat natural i cargols d'acer
inoxidable amb anclatje al terra amb tacos M10.

318,21 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a

1,140 /R x

17.99000 =

20.50860

Manobre

1,140 /R x

17.36000 =

19.79040

Banc amb peus de fundició i taulons de fusta tropical

0.40320

25.86000
25.86000

Subtotal...
Materials:
BQ123L01

1.41400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

Import

0.40320
0.40320

Subtotal...

GQ123L02

118.04000
0,09701

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503500

7.24175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

P- 55

7.24175

1,000

x

280.59000 =

40.29900
280.59000

Import

40.29900
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D060M0B2

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
0,2816

78.53025 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 56

u

GQ213112

302.70412
2,50%

1,00748
344,01059
-25,80079

COST EXECUCIÓ MATERIAL

318,20980

Rend.: 1.000

Paperera trinagular amb cubeta d'acer galvanitzat
reforçada amb tractament enfront la corrossió.
Imprimació epoxi i pintura de poliester en color gris
RAL9006. Cubeta recolçada en estructura massissa i
base d'anclatge triangular per fixació a terra amb
cargols d'expansió M8.

116,44 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,400 /R x

17.99000 =

7.19600

A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

17.36000 =

13.02000

Subtotal...
Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

20.21600

3.58000 =

0,750 /R x

Subtotal...
Materials:
BQ213110

u

D060M0B2

m3

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de
forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

1,000

x

96.46000 =

96.46000

0,0792

x

78.53025 =

6.21960

DESPESES AUXILIARS

u

h

102.67960
1,50%

2.68500

102.67960
0,30324
125,88384
-9,44129

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,44255

Rend.: 1.000

Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats
o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades
per a la realització de l'informe final

Arqueòleg director

20.21600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A010A000

Import

2.68500
2.68500

Subtotal...

K1A25200

302.70412

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

P- 57

22.11412

8,000 /R x

206,18 €

Preu €
27.45000 =
Subtotal...

Parcial

Import

219.60000
219.60000

219.60000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 58

m3

K2148181

h

222,89400
-16,71705

COST EXECUCIÓ MATERIAL

206,17695

Rend.: 1.000

Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Manobre

138,54 €

Preu €

Parcial

17.36000 =

8,500 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 59

u

KJM15010

3,29400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

1,50%

147.56000
147.56000

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

149,77340
-11,23301

COST EXECUCIÓ MATERIAL

138,54040

Rend.: 1.000

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal
1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors
del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte
per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat
a una bateria o a un ramal.Inclou connexió a xarxa de
distribució, clau de pas i connexió de la xarxa de reg
Unitats

596,86 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a lampista

0,200 /R x

20.82000 =

4.16400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050 /R x

17.73000 =

0.88650

Subtotal...
u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal
1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors
del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte
per a muntar en posició horitzontal o vertical

1,000

x

5.05050

102.48000 =

Subtotal...
Altres:
%NAAA

%

Despeses auxiliars

147.56000
2,21340

Mà d'obra:
A012J000

Materials:
BJM15010

Import

500,00 % S/

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

102.48000

537.65250
537.65250

1,50%

5.05050

102.48000

102.48000

107.53050 =

Import

537.65250
0,07576

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

645,25876
-48,39441

COST EXECUCIÓ MATERIAL

596,86435
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 60

M219UF63

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos
aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de
runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

PREU
Rend.: 1.000

Unitats

1,23 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,006 /R x

18.86000 =

0.11316

A0140000

h

Manobre

0,012 /R x

17.36000 =

0.20832

Subtotal...

0.32148

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,006 /R x

15.21000 =

0.09126

C110F900

h

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

0,006 /R x

104.46000 =

0.62676

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,006 /R x

47.06000 =

0.28236

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 61

u

M9RZU011

h

A0150000

h

1,50%

h

1,22718

Rend.: 1.000

120,22 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a d'obra pública

2,200 /R x

18.86000 =

41.49200

Manobre especialista

2,200 /R x

16.35000 =

35.97000
77.46200

15.21000 =

0,333 /R x

Subtotal...
Materials:
B0715000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

50,000

0.91000 =

x

DESPESES AUXILIARS

Z001SERV

m2

Import

77.46200

5.06493
5.06493

Subtotal...

P- 62

0,00482

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de
marc i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en
obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta
resistència

Compressor amb dos martells pneumàtics

1.00038

1,32668
-0,09950

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

0.32148

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012N000

1.00038

Import

5.06493

45.50000
45.50000

2,50%

45.50000
1,93655

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

129,96348
-9,74726

COST EXECUCIÓ MATERIAL

120,21622

Rend.: 1.000

Neteja i rejuntat de mur de pedra natural
Unitats

Preu €

Parcial

28,05 €
Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A013M000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
16.74000 =

0,500 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

40.57000 =

0,500 /R x

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

20,00 % S/

8.37000 =
Subtotal...

P- 63

m2

Z002SERV

8.37000
8.37000
20.28500
20.28500
1.67400
1.67400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,05432

Rend.: 1.000

Formació de forjat per protecció antic dipòsit

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

2,000 /R x

17.99000 =

35.98000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

17.36000 =

34.72000

Subtotal...
Camió grua de 5 t

1,000 /R x

50.40000 =
Subtotal...

Materials:
B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1.67400

30,32900
-2,27468

Mà d'obra:
A0121000

h

20.28500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

Unitats

Maquinària:
C1503500

8.37000

0,200

x

74.39000 =

Subtotal...

70.70000

125,78 €
Import

70.70000

50.40000
50.40000

50.40000

14.87800

14.87800

14.87800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES -7,50%

135,97800
-10,19835

COST EXECUCIÓ MATERIAL

125,77965
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

VAR0001

PA

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut

2.580,00 €

VAR0002

PA

Partida alçada a justificar per imprevistor en tot el
transcurs de la obra, segons el quadre de preus de
projecte

3.500,00 €

VAR0003

PA

Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de
la obra

1.500,00 €

DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
01 - Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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GESTIÓ DE RESIDUS
1.- PARTICIPANTS
1.1 El productor
L’Ajuntament de Cruïlles és el promotor de les obres. La Direcció Facultativa, per
delegació del productor dels residus, té la decisió de transferir els materials a reciclar o
elements a reutilitzar als posseïdors dels rebuigs de l’obra d’enderroc.
1.2 El posseïdor dels residus
El posseïdor dels residus és l’empresa que efectua les operacions de construcció,
excavació o d’altres operacions generadores dels residus. Serà l’empresa constructora.
1.3 El gestor dels residus
És el titular de les instal·lacions en què s’efectuïn les operacions de valoració dels
residus i el titular de les instal·lacions en què s’efectua la disposició del rebuig.
2.- CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
2.1 Excavació
A Continuació s’especifica el volum de terres que es generaran a l’execució de l’obra
que seran:
-

Terres:
o Volum de terres i roques
o Esponjament
o Volum aparent

300 m3
inclòs
300 m3

Tot el volum de terres generat per l’excavació es procedirà al trasllat de les terres
sobrants a l’abocador autoritzat.
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GESTIÓ DE RESIDUS
2.2 Residus de construcció
En els residus de la construcció podem diferenciar-ne dos tipus, els de la pròpia
acció de construir i els d’embalatge.
-

Totalitat àmbit d’actuació:
o Demolició runes

126,24 m3

o Esponjament

20% (inclòs)

o Volum aparent

126,24 m3

3.- VALORACIÓ DELS RESIDUS
3.1 Destriament i recollida selectiva
Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el
reciclatge posterior dels elements següents:
Materials nets del procés de construcció.
Els residus nets, els embalatges dels productes que arriben a l’obra, tindran una
recollida selectiva i el subministrador de materials es farà càrrec.
3.2 Reutilització, reciclatge i tractament especial
La gestió dels residus en instal·lacions de reciclatge o disposició dels rebuigs,
contemplarà diferents alternatives reutilització, reciclatge, deposició a l’abocador
específic, i abocament en abocador no específic.
Les operacions de destriament i recollida selectiva per facilitar la reutilització o el
reciclatge posterior dels elements següents
Reutilització
No es planteja la reutilització de cap material ni element dels elements a enderrocar
car el seu estat no és bo.
Deposició
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GESTIÓ DE RESIDUS
Tot i que en els reconeixements previs no s’han detectat.
Els residus inerts en abocadors legals. Els residus que siguin de caràcter petri si no
s’acorda altra solució alternativa, seran transportats a l’abocador autoritzat per
abocar-hi runes i altres residus de la construcció.
4.- FIANÇAMENT
El import de la fiança prevista per l’article 5.2.c) del Decret 161/2001, a dipositar en
el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, fixada en les quantitats
indicades a les Disposicions addicionals de l’art.12 de Decret regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció, fixa un import de fiança de:
a) Residus de la construcció 12,02€/m 3 (2.000 pta. /m3) de residus previstos en el
projecte amb un mínim de 120,20 € (20.000 pta.)
Volum aparent = Va
Va x 12,20 €/m3 = 1.517,48 €
b) Residus d’excavacions 6,01 €/m3 (1.000 pta./m3) amb un mínim de 300,51 €
(50.000 pta.) i un màxim de 24.044 € (4.000.000 pta.)
Volum aparent = Va
Va x 6,01 €/m3 = 1.803 €
Els residus de l’excavació es procedirà al trasllat de les terres i roca sobrants a
abocador autoritzat.
Total fiançament:
X1 € + X2 € = 3.320,40 €
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GESTIÓ DE RESIDUS
En aquest projecte es donen motius d’exempció de fiança, si les empreses acrediten
que gestionen els residus en:
a) Plantes autoritzades de la seva titularitat.
b) Plantes autoritzades que tinguin per titular una organització empresarial del
sector de la construcció de la qual siguin membres.
c) Plantes de titularitat de l’ens local que atorga la llicència
5.- MODIFICACIONS DECRET 161/2001
1.- L’apartat 2.a) de l’article 5 queda redactat de la següent manera:
a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per la disposició del
rebuig i abonar-li si s’escau, els costos de gestió.
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’Ajuntament, haver
signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta
destinació dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi
de gestor i el domicili de l’obra.
El sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament, en el termini d’un mes a
comptar des de la finalització de l’obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
2.- El segon paràgraf de l’article 6 queda redactat de la següent manera:
Obtenir al llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat i la inscripció en el Registre
de gestors de residus d’enderrocs de la Junta de Residus.
3.- S’afegeixen, a l’encapçalament dels dos darrers apartats de l’article 6, les lletres
c) i d), respectivament, i s’afegeix un últim apartat e) al mateix article amb la
redacció següent:
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GESTIÓ DE RESIDUS
d) Emetre el corresponent certificat referent a la quantitat i tipus de residus lliurats,
un cop acabada l’obra, i lliurar-lo al titular de la llicència.

4.- L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la següent manera:
11.1 L’exercici de les activitats de gestió dels residus d’enderrocs i altres residus de
la construcció resta subjecte a les determinacions de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’administració ambiental, i del Reglament que la
desenvolupa.

5.- S’afegeix un apartat 3 a l’article 11 amb la redacció següent:
11.3 L’atorgament de la corresponent llicència ambiental tindrà en compte els criteris
establerts en l’apartat anterior i la suficiència de les instal·lacions de disposició del
rebuig, d’acord amb els programes de gestió aprovats per la Generalitat de
Catalunya.

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Obra
Lot
Capítol

Data: 20/10/2020

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 13)

Tipus de Control:

Pàgina:

1

31.290 m3

Control de recepció

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

F9G4G2F2

1.00

64.53

64.53

Si

1

0.000

1.0000

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del
granulat 12 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Acabat amb remolinat de gra fi
similar al carrer Raval. (P - 20)

Tipus de Control:

J9H1810C

Progrés

01 Accés nucli històric Cruïlles
03 Pavimentació
02 Pavimentació

F931R01J

J03D8208

Operacions de Control

187.740 m2

Control de recepció

Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 161

F9H112C1

1.00

219.87

219.87

Si

1

0.000

1.0000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada (P - 21)

Tipus de Control:

Tram

Tram

0.000 t

Control de recepció

J9H1210F

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

0.00

44.57

0.00

1

600.000

T

1.0000

Estadístic

J9H1310G

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

0.00

38.87

0.00

1

600.000

T

1.0000

Estadístic
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Tipus de Control:

Operacions de Control

Progrés

Data: 20/10/2020

Pàgina:

2

Control d'execució

J9H1B401

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

0.00

17.07

0.00

1

40.000

T

1.0000

Tram

J9H1P104

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

0.00

191.53

0.00

1

90.000

T

1.0000

Tram

F9H11JC1

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític,
estesa i compactada (P - 22)

Tipus de Control:

0.000 t

Control de recepció

J9H1210F

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

0.00

44.57

0.00

1

600.000

T

1.0000

Estadístic

J9H1310G

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

0.00

38.87

0.00

1

600.000

T

1.0000

Estadístic

Tipus de Control:

Control d'execució

J9H1B401

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

0.00

17.07

0.00

1

40.000

T

1.0000

Tram

J9H1P104

Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

0.00

191.53

0.00

1

90.000

T

1.0000

Tram
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II PLÀNOLS
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PLÀNOL

A

Situació
PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

ESCALA

1/50.000
Originals DIN-A3

0

500

1000

1500
FULL

01

2000
DE

01

01
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PLÀNOL

A

Planta actual i topografia
PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

ESCALA

1/250
Originals DIN-A3

0

2,5

5,0

7,5
FULL

10

01

DE

01

02
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PLÀNOL

A

Perfil transversal
PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

ESCALA

1/250
Originals DIN-A3

0

2,5

5,0

7,5
FULL

10

01

DE

01

03

Projecte d'adequació de l'entorn enmurallat, carrer raval àmbit davant escola i centre cívic

PLÀNOL

B

Planta general
PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

ESCALA

1/250
Originals DIN-A3

0

2,5

5,0

7,5
FULL

10

01

DE

01

01
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PLÀNOL

B

Definició geomètrica
PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

ESCALA

1/250
Originals DIN-A3

0

2,5

5,0

7,5
FULL

10

01

DE

01

02

·luminació led
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PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

PLÀNOL

C

Serveis públics
Enllumenat públic i reg
ESCALA

1/250
Originals DIN-A3

0

2,5

5,0

7,5
FULL

10

01

DE

01

01
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PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

PLÀNOL

C

Serveis públics
Senyalització i mobiliari
ESCALA

1/250
Originals DIN-A3

0

2,5

5,0

7,5
FULL

10

01

DE

01

02

380
128

1800

430

360

10

395

40

416

200

50

475

450

249

352

40

1690

640

787

756

884

421

528

0°

549
603

Tornillo
DIN 633 M10x70
Arandela
DIN 9021 M10

100

160

0

435

0
10

Zapata de hormigón
o pavimento

501

25

Taco de anclaje
M10

622

200

12
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PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

PLÀNOL

D

Detalls
Mobiliari urbà
ESCALA

variable
Originals DIN-A3

0

0

0

0
FULL

0

01

DE

01

01
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PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

PLÀNOL

D

Detalls
Senyalització
ESCALA

variable
Originals DIN-A3

0

0

0

0
FULL

0

01

DE

01

02

H

7

8

L

1.5

1.5 1.5 2.0 2.0 2.0

ís

60

60

60

11

60

12

H

COS

60

10

60

ís

60

60

60

4.50 5

60

60

6

7

8

9

10

60

60

76

76

76

11

12

102 102

e

3.0

4.0 4.0 4.0 4.5 4.5

e

2.5

a

300 300 300 300 300 300

a

190 190 210 210 300 300 300 300 300 300 300 300

b

120 125 125 130 135 140

j

500 500 500 500 500 500

h
d

6

6

8

8

8

PORTELLA

í i 120 130 140 150 160 160 180 180 193 206 245 258

8

200 200 200 250 250 250
100 100 100 120 120 120

g

10

10

10

15

15

15

E

10

10

10

15

15

15

C

285 285 285 350 350 350

í

100 100 100 100 100 100

m

45

45

50

50

50

2.5

3.0 3.0 3.0 3.0

4.0 4.0 4.0 4.5 4.5

b

90

j

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

No
h
d
g

4

90

3.0

4

110 110 120 120 120 125 125 130 135 140

4

4

4

4

6

6

8

8

8

8

200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250
50

50

50

50

50

6

6

6

6

8

100 100 100 100 120 120 120
8

10

10

10

15

15

15

300 300 300 300 350 350 400 400 400 500 500 500
PLACA BASE

PLACA BASE

760

3.50 4

169 186 198 217 230 245

400 400 400 500 500 500

Extrem a determinar segons
el tipus de lluminària

3

íi

No
CARTEL.LES

9

QUADRE DE COLUMNES

CARTEL.LES

PORTELLA

COS

QUADRE DE BÀCULS

50

E

5

5

6

6

8

8

10

10

10

15

15

15

C

205 205 205 205 205 265 285 285 285 350 350 350

í

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

m

40

40

40

40

40

45

45

45

50

50

50

50

Notes:
En cartel.les el símbol No representa el numero d'unitats
Els diàmetres ís i íi corresponen a mesures interiors

438

Variant de plaques base (secció A-A')
(amb quatre, sis o vuit cartel.les)

Cilindre de
reforç

Columna tipus per una
lluminària o globus difusor

437

Nota: íp= diàmetre segons
el pern, i màxim 27mm
o mínim 14mm

Detall placa base

Quadres i detalls d'alçades i dimensions
Totes les alçades en metres. tots els dimensionats en mil.limetres

ESCALA 1/15

ESCALA 1/50
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PROMOTOR

Ajuntament Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l'Heura

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE

Jordi Àlvarez i Moretó

DATA

REFERÈNCIA

E.C.C. i P. col 20928

juny 2020

MPO18

PLÀNOL

D

Detalls
Senyalització
ESCALA

variable
Originals DIN-A3

0

0

0

0
FULL

0

02

DE

02

03
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III. PLEC DE CONDICIONS
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
1.1. Introducció
1.1.a. Definició
EI present Plec de condicions particulars constitueix un conjunt d’instruccions per al
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i
a les unitats d'obra.
1.1.b. Àmbit aplicació
Les prescripcions d’aquest Plec, seran d’aplicació a totes les obres compreses al present
Projecte. A tots els articles del present s’entendrà que el seu contingut regeix per a les
matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin a allò establert a la Llei de
Bases de l'Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de
Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut
d’aquestes disposicions.
1.1.c. Disposicions tècniques legals a tenir en compte
A més del que s’especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’acompliran
les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i
reglaments, que es relacionen a continuació:
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret
1312/1988 del 28 de octubre).
- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10IV-64
(P.C.C.H. - 64).
- EHE.
- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües,
aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974.
- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó,
de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment.
- Plec de Condicions vàries de l’edificació (1948) compost pel Centre Experimental
d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels col·legis d'Arquitectes i adaptat a les
Obres dependents de la Direcció d'Arquitectura. Reimprès l’any 1963.
- de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat per A.M. del 4 de juny de 1973.
- Normes M.V.-101 i MV.-102, sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i altres
normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present
Projecte.
- Norma bàsica M.V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les estructures d’acer laminat en
edificació", aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d’abril.
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- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "instal·lacions d'electricitatposta a
terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973.
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M.
del 23 de juliol de 1949.
- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl.
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P.
(PG-4/88) BOE. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial
8/5/89 BOE. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 BOE. del 9 d’octubre de 1989.
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals.
- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions
complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951).
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i
Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de
20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (BOE. 16/3/71).
- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (BOE. del
10 d’abril).
- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta
Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (BOE. del 21 de juliol).
- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (BOE. del 19 de
febrer).
- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per
Decret 4213/1973 del 20 de setembre.
- Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terrades
(ET.).
- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres.
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia
(Decret del 12 de maig de 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de
novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions
Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949.
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- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E) del Ministerio de la Vivienda.
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà.
- Normes UNE declarades d’obligat compliment.
- Recomanacions d'U.N.E.S.A.
- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, publicades pel
Ministerio de Obres Públicas.
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l’adjudicació
d’aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d’aplicació en tots aquells casos en que no
es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions
Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer
Director decidir les prescripcions a complir.
1.1.d. Condicions generals
Tots els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’acomplir les condicions que
s’estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra.
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir,
per a que puguin executar-se els assaigs oportuns.
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i
assajats abans de la seva acceptació. L’acceptació, en qualsevol moment, d’un material
no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o
uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la
Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós.
Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que s’asseguri la conservació de les
seves característiques i aptituds per a l’ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva
inspecció.
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de
l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra.
1.1.e. Descripció del projecte
Les obres objecte del present Projecte de reforma de l'Edifici de l'Ajuntament de Rupià es
troben descrites a la memòria, així com en els corresponents annexos.
1.2. Disposicions generals
a. Contradiccions i omissions del projecte
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Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa,
hauran d’ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de
contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest
últim.
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls
de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l’esperit o intenció exposats en
els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de l’obligació d’executar
aquests detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser
executats com si haguessin estat completa i correctament especificats en els Plànols i
Plec de Condicions.
b. Autoritat de la direcció d’obra
La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels
materials emprats de les diferents unitats d’obra contractades, interpretació de Plànols i
especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l’execució dels
treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la
Legislació vigent sobre el particular.
c. Subcontractes
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció
d'Obra de les mateixes.
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar
dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i
equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista
de la seva responsabilitat contractual.
d. Programa de treball
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l’aprovació de
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data
d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució.
Aquest pla, una vegada aprovat, s’incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter
contractual.
EI Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans
proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirarlos sense autorització de l'Administració.
L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció
alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o
totals convinguts.
e. Replanteig de les obres
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EI contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i
subministrarà a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres
puguin ser realitzades.
EI Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d’obra
necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de controlo de
referència que es requereixin.
f. Iniciació i avanç de les obres
EI Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l’ordre de la Direcció d'Obra, i
començarà els treballs en els punts que s’assenyalin. La seva realització s'efectuarà de
manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de
base al Contracte, en els terminis programats.
g. Plànols de detall de les obres
A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que
s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats es
sotmetran a l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i
Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió.
h. Modificacions del projecte d'obra
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions
en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà ordenar o
proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la
Legislació vigent sobre la matèria.
i. Obligació de redactar els plànols al final d'obra
EI Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as
built") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra.
La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el
moment de la certificació de la unitat corresponent.
j. Permisos i llicències
EI Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries
per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l’expropiació de les zones
definides en el Projecte.
k. Senyalització de les obres i protecció del trànsit
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial
del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. núm.
67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al
respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres.
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es
derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit
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ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de
mantenir els desviaments precisos.
l. Construcció i conservació dels desviaments
Si l’execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes
d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les
característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es
redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La
seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista.
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties
que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures
necessàries per a la seva perfecta regulació.
Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col'locació de
semàfors.
m. Precaució contra incendis
EI Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució
de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.
n. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials
Els materials s’emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva
qualitat i per tant l’acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser
comprovats en el moment de la seva utilització.
Les superfícies emprades com a zones d’amuntegament hauran de recondicionar-se una
vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin
recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec
del Contractista.
EI Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les balances o
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva
utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació per l’esmentat Enginyer
Encarregat.
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser
prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat
uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva
capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la
conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per la
Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats.
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o. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres
EI Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el
material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s’abonaran d'acord amb
els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista
haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la
realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats.
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d’ésser reparats a càrrec del
Contractista, de manera immediata.
Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser compensades adequadament, a
càrrec del Contractista.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran de ser reparades a
càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i
perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable.
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin
o descobreixin durant l’execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les
troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia.
Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius,
llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material
que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres.
p. Conservació del paisatge
EI Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions
i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l’estètica i el
paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres.
En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petri Is i altres elements que
puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles
destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu.
De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser
prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra.
q. Conservació de les obres executades
El Contractista queda compromès. a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al
seu càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui
considerar com inevitable.
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EI Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris
contractats.
r. Neteja final de les obres
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de
caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu
emplaçament restaurats a la seva forma original.
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos
a préstecs o pedreres, els quals s’abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva
utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant
que quedin en condicions acceptables.
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en
condicions estètiques d’acord amb el paisatge circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte
d'abonaments directes per a la seva realització.
s. Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les
Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció,
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició
de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o
de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits
vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i evacuació de
deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva
utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els
de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es facin
aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de subministrament,
col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a
proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines
materials i neteja general de l'Obra a l’acabament dels muntatges, conservació i retirada
d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i energia elèctrica necessària per a les
Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions
provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi,
estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de
retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres.
t. Assaigs de control
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d’assaig del Laboratori de
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del
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Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació.
Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal.lador dels materials, el
contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap reclamació econòmica
per part del contractista.
EI Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots
els assaigs que es realitzin fins al límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost
d'Execució Material.
u. Recepció
EI Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho
comunicarà a l'Ajuntament, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció
provisional i qui, al mateix temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per
escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra.
EI Contractista haurà d’assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar
reclamacions en Acta.
S’aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de
l'Ajuntament, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s’elevarà a l'aprovació de la Superioritat.
v. Obligacions generals i compliment de la legislació vigent
EI Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions
de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la
Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. EI
Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la
Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin
aplicables o que puguin dictar-se.
w. Termini d’execució
EI termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de
Replanteig.
L'Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data
de l'adjudicació definitiva.
x. Termini de garantia
EI termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció
Provisional.
y. Penalitzacions
EI Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que
excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada
penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres.
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z. Altres consideracions generals
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres
documents del projecte.
1) L'amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran
solapaments, separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits en el preu
del ferro.
2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se
cap increment en concepte d'esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la
unitat d'obra. Exactament el mateix en el cas de runes.
3) Els ofertants al concurs per a l'execució de l'obra hauran d'estudiar i analitzar el
projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d'amidament, l'ofertant farà la seva
oferta econòmica de manera que inclogui l'execució d'aquestes partides oblidades o amb
poc amidament.
4) La Direcció d'Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li,
qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, que
consideri necessària per a l'execució dels treballs.
5) Tots els materials a utilitzar durant l'obra i tots els equips a col·locar a l'obra requeriran
l'aprovació de la 0.0, prèvia proposta formal per part del contractista.
6) Els encofrats a utilitzar durant l'obra seran nous. Només es permetran 5 "postes" i
prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la 0.0., no
podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament.
7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó
mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l'encofrat, s'entendrà inclòs en el m3 de
formigó posat a obra.
EI preu unitari de l'encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries (inclosa
la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l'encofrat durant el formigonat
i primer enduriment del formigó. També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i
la part proporcional de tapes laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la
Direcció Facultativa.
8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la 0.0. EI cost es considera
repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit.
9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a
càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei.
10) EI Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser
aprovat per la 0.0.
11) EI Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3%
del Pressupost de Contracte de l'Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells
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assaigs que donin un resultat negatiu.
12) Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compta del contractista.
Es consideren repercutits a les diferents partides de l'obra.
13) Les Partides Alçades del pressupost són d'Abonament íntegre sempre i quan la
direcció d'Obra no decideixi el contrari.
14) Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte,
prevaldrà el criteri de la Direcció d'Obra.
15) Per cada dia natural de retard en l'execució del termini global de les obres s’aplicarà
una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte.
16) Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d'Obres
s'aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte.
17) Els soldadors que intervinguin a l'obra hauran de tenir l’homologació 6G.
18) Les soldadures hauran de complir la qualificació "1" de la Norma UNE 14011.
19) Les propostes que realitzi el contractista s'hauran de documentar completament
(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O.
20) EI Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu càrrec, en el termini màxim
d’un mes a comptar des del dia d’acabament del seu contracte. L'incompliment d’aquest
termini tindrà les mateixes repercussions que l'incompliment del termini d'obra.
21) EI projecte de legalització de l'enllumenat serà executat pel Contractista, al seu
càrrec, en el termini màxim a decidir per la direcció de l'obra.

CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de
Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les
obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que
corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats,
a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les
seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
Documentació del Contracte d'Obra
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Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o
contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols,
medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com
a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la
mida a escala.
Condicions Facultatives
Delimitació General de Funcions Tècniques
El tècnic director
Article 3.- Correspon al Tècnic director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del
sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat,
per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en
l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article
1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb
l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut
en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i
amb les regles de bona construcció.
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f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de
materials, instal.lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot
cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que
calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions
establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant
o autoritzant les instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció
del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de
l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes
d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que
s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials
necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra
contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.
Pla de Seguretat i Salut
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de
Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà
d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la
direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.
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Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells.
Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció
Facultativa:
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació
de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.
Representació del Contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior
o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la
paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la
deficiència.
Presència del Constructor en l'obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o
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Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació,
ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada
unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost
en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es
comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o
les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de
l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer
el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que
l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol.licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin
per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte,
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar
la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es
designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels
treballs.
Faltes del personal
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Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la
pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes
i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i
el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor
l'omissió d'aquest tràmit.
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes
parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies
d'anticipació.
Ordre dels treballs
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa
estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General
haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin
encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de
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les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li
serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que
s'estipuli.
Prórroga per causa de força major
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les
en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un
escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard
que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que
per l'esmentada causa sol.licita.
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al.legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a
excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb
allò especificat a l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Obres ocultes
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits;
aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els
plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables
i irrecusables per a efectuar les medicions.
Treballs defectuosos
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Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides
en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat
document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells
col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells
col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que
s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a
qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la
circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor,
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes
en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedència i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials
amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
Materials no utilitzables
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Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs,
etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de
Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la
manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o
acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la
Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que
el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en
general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del
propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)
Neteja de les obres
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè
l'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.
De les recepcions d'edificis i obres annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció
provisional.
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Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu
cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats
especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars
com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de
final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini
per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la
recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua
de la fiança.
Documentació final d'obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres,
amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta
d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t.
del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del
Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que,
aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i
en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra
o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats
que poguessin afectar-li per vicis de construcció.
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Prórroga del termini de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés
en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars,
instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts
en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en
els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a
criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.
Condicions Econòmiques
Principi general
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les
condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de
pagament.
Fiances
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents,
segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per
100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa
proporció.
Fiança provisional
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà
d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec
de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte,
el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades
en l'apartat anterior.
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El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec
de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix
paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per
ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del
Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per
cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.
De la seva devolució en general
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi
trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra,
tals com salaris, subministraments, subcontractes...
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de
la fiança.
Dels preus
Composició dels preus unitaris
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els
costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què
es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció
d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i
equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
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Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal
tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i
el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la
unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
Preus contradictoris
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui
afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de
Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més
anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització
més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació
o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució
de les obres (amb referència a Facultatives).
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a
l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà
allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec
General de Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost
de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió
corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars,
percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3
per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
Calendari de la oferta.
Emmaguetzament de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells
d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva
propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
Obres per administració
Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per
a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un
representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,
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intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o
l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble
personalitat de Propietat i Contractista.
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu,
realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o
indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes
les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la
realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que,
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per això
del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i
abonades pel Constructor.
Liquidació d'obres per administració
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells
per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels
encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual
corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada
d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o
en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a
compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la
qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per
cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars
i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor
els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
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Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat,
la medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el
contrari contractualment.
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada
es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li
autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada
que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en
totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per
augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència,
rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans
expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que
fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades
per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes
establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats
en el paràgraf anterior.
De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres
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Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que
en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament
dels treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen
el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec
General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs
de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació
valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà
practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles,
tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques"
respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta
relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada,
acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les
firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que
consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció,
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin,
donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant
el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs
Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director
expedirà la certificació de les obres executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi
preestablert.
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El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari,
podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren
en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran
a l'origen.
Millores d'obres lliurament executades
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte
o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li,
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada,
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant
partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per
a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per
portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista.
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel
Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà
juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec
de Condicions Particulars.
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Pagaments
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada,
no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost
i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en
els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran
i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al
Contractista.
De les indemnitzacions mutues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000)
de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del
dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament
d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte,
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o
adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada
sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.
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Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així
com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en
les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit,
l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans
de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que
totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució,
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i
refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.
Assegurança de les obres
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que
aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a
allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a
l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per
l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
Conservació de l'obra
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Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans
de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar
tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la
seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que
l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de
Condicions Econòmiques".
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari,
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte,
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.
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CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
B011 NEUTRES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas
que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)_>= 5
- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130)_<= 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR_<= 5 g/l
- En la resta de casos_<= 1 g/l
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat_<= 1 g/l
- Formigó armat_<= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració_<= 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132)_0
- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)_<= 15 g/l
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat_<= 0,2% pes de ciment
- Armat_<= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració_<= 0,4% pes de ciment
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
B031 SORRES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament
la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables_0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)_Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre_0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2)_<= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133)_<= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134)_0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7244)_<= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1)_<= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2)_Nul.la Sulfats solubles en àcid,
expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1)_<= 0,8% en pes Clorurs expressats en Cl- i
referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració_<= 0,05% en pes
- Formigó pretensat_<= 0,03% en pes
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat_<= 0,2% pes de ciment
- Armat_<= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració_<= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic_<= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic_<= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit_<= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri_<= 1% en pes
- Granulat fí
- Granulat arrodonit_<= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica
d'exposició_<= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició_<= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició_>= 75
- Resta de casos_>= 80
Friabilitat (UNE 83-115)_<= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134)_<= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit_<= 1% en pes
- Granulat fí
- Granulat arrodonit_<= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica
d'exposició_<= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica
d'exposició_<= 15% en pes Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició_<= 0,6% en pes
- Resta de casos_<= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
¦ Tamís ¦ mm ¦ Percentatge en pes que passa pel tamís ¦ Condicions UNE 7-050 ¦
¦ 5,00
¦A
¦ A = 100 ¦
¦ 2,50
¦B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25
¦C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63
¦D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
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¦ 0,32
¦E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16
¦F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08
¦G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
Altres condicions C - D <= 50
D - E <= 50
C - E <= 70
Mida dels grànuls <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials <= 2%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició
de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents:
- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B033 GRAVES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o
corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
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No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim_98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons_>= 90% en pes
Contingut d'elements metàl.lics_Nul
Ús admissible_Reblerts per a drenatges
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó_> 95%
Contingut d'elements metàl.lics_Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica_<= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter_>= 95% en pes
Contingut d'elements metàl.lics_Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables_Nul
Contingut de compostos fèrrics_Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb
la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres
encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries_<= 2% en pes
- Per a graves granítiques_<= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals_< 3%
- Per a granulats reciclats mixtos_< 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238)_>= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133)_<= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134)_<= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7244)_<= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos_< 1% en pes
- Altres granulats_<= 0,4% en pes
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1)_<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
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- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració_<= 0,05% en pes
- Formigó pretensat_<= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat_<= 0,2% pes del ciment
- Armat_<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració_<= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs_0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos_< 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082)_Baix
o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos_< 0,5%
- Altres granulats_Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó_< 0,5%
- Altres granulats_Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o
Métode accelerat UNE 146-508 EX)_Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2)_Nul·la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic_<= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic_<= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134)_< 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó_< 10%
- Granulats reciclats mixtos_< 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals_< 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per
la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149)_<= 40
Equivalent de sorra_> 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició
de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents:
- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
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GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes."
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales."
B051 CIMENTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes
definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-301.
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:
¦ Denominació ¦ Designació ¦
¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦
¦ Ciment pòrtland amb escória ¦ CEM II/A-S ¦
¦ ¦ CEM II/B-S ¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦
¦ ¦ CEM II/B-P ¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦
¦ Ciment pòrtland calcàri ¦ CEM II/A-L ¦
¦ Ciment pòrtland mixt ¦ CEM II/A-M ¦
¦ ¦ CEM II/B-M ¦
¦ Ciment de forn alt ¦ CEM III/A ¦
¦ ¦ CEM III/B ¦
¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦
¦ ¦ CEM IV/B ¦
¦ Ciment compost ¦ CEM V/A ¦
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador
d'adormiment ni els additius):
¦Designació ¦ K ¦ S ¦ D ¦ P ¦ V ¦ L ¦
¦ CEM I ¦95-100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦ - ¦ 6-10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦
¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦
¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦
¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20¦
¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦
¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦
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¦CEM III/A ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM III/B ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦CEM IV/A ¦ 65-89 ¦ - ¦ 11-35 ¦ - ¦
¦CEM IV/B ¦ 45-64 ¦ - ¦ 36-55 ¦ - ¦
¦ CEM V/A ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦ - ¦ 18-30 ¦ - ¦
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler
calcàri)
Percentatge en massa del fum de sílice_<= 10%
Percentatge en massa de component calcàri_<= 20%
Percentatge en massa de components addicionals
("filler" o algún dels components principals que no siguin
específics del seu tipus)_<= 5%
Percentatge en massa d'additius _ <= 1%
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES:
Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1):
¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦
¦ ¦ 2 dies ¦ 7 dies ¦ 28 dies ¦
¦ 32,5 ¦ - ¦ >= 16,0 ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦
¦ 32,5 R ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦
¦ 42,5 ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦
¦ 42,5 R ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦
¦ 52,5 ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦
¦ 52,5 R ¦ >= 30,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Inici:
- Classe 32,5 i 42,5_>= 60 min
- Classe 52,5_>= 45 min
- Final_<= 12 h
Expansió (UNE-EN 196-3)_<= 10 mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs (UNE 80-217)_<= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2):
¦Tipus ¦ Pèrdua per calcinació ¦ Residu insoluble ¦ Contingut en sulfats (SO3) ¦
¦Classe ¦ ¦ ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R ¦
CEM I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦
CEM II ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦
CEM III ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,00 ¦ <= 4,0 ¦
CEM IV ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦
CEM V ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5).
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ:
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Clinker_100%
Resistència a la compressió:
- A les 6 h_>= 20 N/mm2
- A les 24 h_>= 40 N/mm2
Temps d'adormiment:
- Inici_>= 60 min
- Final_<= 12 h
Composició química (% en massa):
- Alúmina (Al2O3)_>= 36 - <= 55
- Sulfurs (S=)_<= 0,10
- Clorurs (Cl-)_<= 0,10
- Àlcalis_<= 0,40
- Sulfats (SO3)_<= 0,50
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS:
Índex de blancor (UNE 80-117)_>= 75%
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador
d'adormiment ni els additius):
¦Denominació ¦ Tipus ¦ Clinker ¦ Addicions ¦
¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL I ¦ 95 - 100 ¦ 0 - 5 ¦
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¦Ciment pòrtland blanc amb addicions ¦ BL II ¦ 75 - 94 ¦ 6 - 25 ¦
¦Ciment pòrtland blanc per a enrajolats ¦ BL V ¦ 40 - 74 ¦ 26 - 60 ¦
Resistència a compressió N/mm2:
¦ Classe ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦
¦ Resistent ¦ a 2 dies ¦ a 28 dies ¦
¦ 22,5 ¦ - ¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5 ¦
¦ 42,5 ¦ >= 13,5 ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦
¦ 42,5 R ¦ >= 20,0 ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦
¦ 52,5 ¦ >= 20,0 ¦ >= 52,5 ¦ - ¦
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment:
- Inici:
- Classe 22,5_>= 60 min
- Classe 42,5 i 52,5_>= 45 min
- Final_<= 12 h
Expansió (UNE-EN 196-3)_<= 10 mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs (UNE 80-217)_<= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):
¦Tipus ¦ Pèrdua per calcinació ¦ Residu insoluble ¦ Contingut en sulfats (SO3)¦
¦ BL I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,5 ¦
¦ BL II ¦ - ¦ - ¦ <= 4,0 ¦
¦ BL V ¦ - ¦ - ¦ <= 3,5 ¦
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
Prescripcions addicionals respecte als components (%)
¦ Tipus ¦ C3A ¦ C3A + C4AF ¦
CEM I ¦ <= 5,0 ¦ <= 22,0 ¦
CEM II ¦ <= 8,0 ¦ <= 25,0 ¦
CEM III/A ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦
CEM III/B ¦ (1) ¦ (1) ¦
CEM IV/A ¦ <= 8,0 ¦ <= 25,0 ¦
CEM IV/B ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦
CEM V/A ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar.
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de
tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie
i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5_3 mesos
- Classes 42,5 _2 mesos
- Classes 52,5 _1 mes
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de
cementos (RC-97).
UNE 80-301-96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
B052 GUIXOS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes
segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Característiques químiques:
¦ TIPUS ¦
¦ YG ¦ YF ¦ E-30 ¦
¦ Aigua combinada ¦ <= 6% ¦ <= 6% ¦ <= 7% ¦
¦ Índex de puresa ¦
(contingut teòric total en sulfat de calç i aigua ) >= 75% ¦ >= 80% ¦ >= 90% ¦
¦ Sulfat càlcic semihidratat ¦ - ¦ - ¦ >= 85% ¦
¦ pH ¦ >= 6 ¦ >= 6 ¦ >= 6 ¦
Finura de la mòlta:
¦ FINURA DE LA MÒLTA
¦ TIPUS ¦
¦ YG ¦ YF ¦ E-30 ¦
¦ Rotació tamís ¦ - ¦ - ¦ <= 0% ¦
¦ 0,8 UNE 7-050 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Rotació tamís ¦ <= 50% ¦<= 15% ¦= 5% ¦
¦ 0,2 UNE 7-050 ¦ ¦ ¦ ¦
Resistència mecànica a flexotracció:
- Guix YG_>= 20 kp/cm2
- Guix YF_>= 25 kp/cm2
- Escaiola E-30 o E-30/L_>= 30 kp/cm2
Temps en passar d'estat líquid a plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30_<= 8 minuts
- Escaiola E-30/L_<= 20 minuts
Duració de l'estat plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30_>= 10 minuts
- Escaiola E-30/L_>= 30 minuts
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-85.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Al sac hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb la norma RY-85
- Pes net
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obres de
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Construcción."
B053 CALÇS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o hidròxids
de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció
- Calç aèria CL 90 per a construcció
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2)_>= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2)_<= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2)_<= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2)_<= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm_<= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm_<= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades_Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència_<= 20
- Mètode alternatiu_<= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da_0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades_45% < h < 70%
- Altres calçs_<= 2%
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES:
Contingut de CaO + MgO_>= 90%
Contingut de CO2_<= 5%
Composició:
- Calç tipus I_Calç viva d'alt contingut en calci o dolomítoques en gra
- Calç tipus II_Calç amarada o hidratada
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec:
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm)_<= 10%
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm)_<= 0,0%
Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502):
¦ Tipus de calç ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció ¦
¦ Calç viva
¦ >= 60°C
¦ <= 25 min ¦
¦ Calç dolomítica ¦ >= 50°C
<= 25 min ¦
Contingut de MgO_<= 10%
Si el contingut de MgO superès el 7% s'hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-2) i el
resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la UNE_ENV 459-1.
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2):
- Calç tipus II_<= 2%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
A l'envàs hi han de figurar les dades següents:
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Pes net
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les
facilitades pel subministrador.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad."
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES:
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obres de estabilización de suelos."
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos."
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat
en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per
destilació, oxigenació o "cracking
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum
asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà
respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la
destilació destructiva del carbó a altes temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142)_<= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR_>= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194)_Negativa
Assaig amb el residu de destilació:
- Ductilitat (NLT 126)_>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130)_>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
¦CARACTERÍSTIQUES ¦ TIPUS EMULSIÓ ¦
¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦ EAI ¦
¦Viscositat ¦
¦Saybolt ¦
¦(NLT 134) ¦ ¦UNIVERSAL a 25°C ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦FUROL a 25°C ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s ¦
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¦Contingut d'aigua¦
¦(NLT 137) ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50% ¦
¦Betum asfàltic residual ¦
¦(NLT 139) ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40% ¦
¦Fluidificant per destilació ¦
¦(NLT 139) ¦ 0% ¦ 0% ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦ 5<=F<=15% ¦
¦Sedimentació a 7 dies ¦
¦ (NLT 140) ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=10% ¦
¦ASSAIGS AMB EL RESIDU DE DESTIL.LACIÓ ¦
¦ - ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<= ¦
¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<== ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦
¦(NLT 124) ¦
¦0,1 mm ¦200 ¦200 ¦250 ¦200 ¦200 ¦300 ¦
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144)_<= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.F. previa comprovació de
la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142)_<= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141)_Positiva
Assaig amb el residu de destilació:
- Ductilitat (NLT 126)_>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130)_>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
¦CARACTERÍSTIQUES ¦ TIPUS EMULSIÓ ¦
¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECI ¦
¦Viscositat ¦
¦Saybolt ¦
¦(NLT 138) ¦
¦UNIVERSAL a 25°C ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦
¦FUROL 25°C ¦<=50s ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦<=100s¦<=50s¦<=50s ¦
¦FUROL 50°C ¦ _ ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦
¦Contingut d'aigua¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(NLT 137) ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50% ¦
¦Betum asfàltic residual ¦
¦(NLT 139) ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40% ¦
¦Fluidificant per destilació ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10<=F ¦
¦(NLT 139) ¦<=5% ¦<=5% ¦<=2% ¦<=12%¦ <=10%¦ 1% ¦<=20% ¦
¦Sedimentació a 7 dies ¦
¦ (NLT 140) ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=5% ¦<=10%¦<=10% ¦
¦ASSAIG AMB EL RESIDU DE DESTIL.LACIÓ
¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<= ¦
¦Penetració (P) ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦ P<= ¦
¦(NLT 124) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0,1 mm ¦200 ¦200 ¦200 ¦250 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 300 ¦
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Característiques de l'emulsió:
- Densitat relativa a 25°C_0,98 - 1,10 g/cm3
- Contingut d'aigua_40 - 55%
Residu de destil.lació en pes_45 - 60%
Contingut de cendres_5 - 30%
Enduriment_<= 24h
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C_No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles
- Flexibilitat a 0°C_No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat
- Assaig enfront de la flama directa_S'ha de carbonitzar sense fluir
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- Resistència a l'aigua_No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Índex de penetració (NLT 181)_>= -1 <= +1
Solubilitat (NLT 130)_>= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123)_<= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
¦ CARACTERÍSTIQUES DEL BETUM ORIGINAL ¦ TIPUS BETUM ¦
¦ ¦ B 60/70 ¦ B 80/100 ¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦ >= 6 mm ¦ >= 8 mm ¦
¦ (NLT 124) ¦ <= 7 mm ¦ <= 10 mm ¦
¦ Punt de reblaniment (A i B) ¦ >= 48°C ¦ >= 45°C ¦
¦ (NLT 125) ¦ <= 57°C ¦ <= 53°C ¦
¦ Punt de fragilitat Fraass ¦ ¦ ¦
¦ (NLT 182) ¦ <= -8°C ¦ <= -10°C ¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C ¦ ¦ ¦
¦ (NLT 126) ¦ >= 90 cm ¦ >= 100 cm ¦
¦ Punt d'inflamació v/a ¦ ¦ ¦
¦ (NLT 127) ¦ >= 235°C ¦ >= 235°C ¦
¦ Densitat relativa 25°C/25°C ¦ ¦ ¦
¦ (NLT 122) ¦ 1 ¦ 1 ¦
Característiques físiques del residu de pel.lícula fina:
¦ CARACTERÍSTIQUES DEL RESIDU DE PEL.LÍCULA FINA ¦ TIPUS BETUM ¦
¦ ¦ B 60/70 ¦ B 80/100 ¦
¦ Variació de massa ¦ ¦ ¦
¦ (NLT 185) ¦ <= 0,8% ¦ <= 1,0% ¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) ¦ ¦ ¦
¦ % penetr. orig. (NLT 124) ¦ >= 50% ¦ >= 45% ¦
¦ Augment del punt de reblaniment¦ ¦ ¦
¦ (A i B) (NLT 125) ¦ <= 9°C ¦ <= 10°C ¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C ¦ ¦ ¦
¦ (NLT 126) ¦ >= 50 cm ¦ >= 75 cm ¦
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136)_>=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133)_75>=V>=150
- Destilació (NLT 134) 225ºC_<=25%
260ºC_40%<=D<=70%
316ºC_75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC_50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum_<=0,2%
Assajos sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124)_>= 12 mm <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126)_>= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130)_>= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136)_>= 60°C
Fenols en volum (NLT 190)_<= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191)_<= 2%
Assajos sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124)_>= 10 mm <= 15 mm
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Característiques físiques del betum fluxat:
¦ CARACTERÍSTIQUES ¦ TIPUS BETUM ¦
¦ ¦ FX 175 ¦ FX 350 ¦
¦Viscositat STV a 40°C ¦
¦(orifici 10 mm) (NLT 187) ¦150<=V<=200s ¦300<=V<=400s ¦
¦Destilació (% del volum total destilat fins a 360°C) ¦
¦ a 190°C ¦ <= 3% ¦ <= 2% ¦
¦ a 225°C ¦ <= 10% ¦ <= 10% ¦
¦ a 316°C ¦ <= 75% ¦ <= 75% ¦
¦Residu de la destilació a 360°C (NLT 134) ¦ >= 90% ¦ >= 92% ¦
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123)_<= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193)_<= 8
Característiques físiques del quitrà:
¦CARACTERÍSTIQUES ¦ TIPUS DE QUITRÀ ¦
¦ ¦ AQ 38 ¦ AQ 46 ¦ BQ 30 ¦ BQ 58 ¦ BQ 62 ¦
¦Equiviscositat ¦
¦(NLT 188) ¦ (amb una tolerància d'1,5°C) ¦ 38°C ¦ 46°C ¦ 30°C ¦ 58°C ¦ 62°C ¦
¦Densitat relativa ¦ 1,10<= ¦ 1,11<= ¦ 1,10<= ¦ 1,13<= ¦ 1,13<= ¦
¦(DR) 25°C/25°C ¦ DR ¦ DR ¦ DR ¦ DR ¦ DR ¦
¦(NLT 122) ¦ <=1,25 ¦ <=1,25 ¦ <=1,24 ¦ <=1,27 ¦ <=1,27 ¦
¦Destilació en ¦massa (DT)
a) fins a 200°C ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5% ¦
b) 200°C - 270°C ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦ <= 3% ¦ <= 2% ¦
c) 270°C - 300°C ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5% ¦
b i c ¦ <= 16% ¦ <= 12% ¦ <= 16% ¦ <= 8% ¦ <= 7% ¦
¦Punt de reblani¦ment (A i B) del ¦ 35<= ¦ 35<= ¦ 35<=
residu de destil.lació ¦ PR ¦ PR ¦ PR ¦ <= 56°C ¦ <= 56°C ¦
(NLT 125) ¦ <=53°C ¦ <=55°C ¦ <=46°C ¦ ¦ ¦
¦Fenols en volum ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(NLT 190) ¦ >= 3% ¦ >= 2,5% ¦ >= 3% ¦ >= 2% ¦ >= 2% ¦
¦Naftalina en massa¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(NLT 191) ¦ >= 4% ¦ >= 3% ¦ >= 4% ¦>= 2,5% ¦ >= 2,5% ¦
¦Insoluble en toluè¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(en massa) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(NLT 192) ¦ >= 24% ¦ >= 25% ¦ >= 23% ¦ >= 28% ¦ >= 28% ¦
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el
producte que contenen.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos
amb l'envàs tancat hermèticament.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla
d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els
usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les
cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la
influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació
amb un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la
temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i
descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla
d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a
transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta
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de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de
la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la
influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la temperatura ambient pogues
arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilancia d'aquestes condicions. El
submnistrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres.
Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la
edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".
UNE 104-231-99 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones
asfálticas.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ:
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes
* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obres de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
B05B CIMENTS NATURALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%,
com a màxim, de substàncies no nocives, que cumpleixin la norma UNE 80-309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80-122):
- Tamís 0,16 (UNE 7-050)_<= 17%
- Tamís 0,008 (UNE 7-050)_<= 35%
Inici de l'adormiment:
- Ciment natural ràpid_1 min
- Ciment natural lent_10 min
Final de l'adormiment (UNE 80-102):
- Ciment natural ràpid_8 min
- Ciment natural lent_120 min
Resistència a compressió (UNE 80-116):
¦ TEMPS
¦ CNR 4
¦ CNR 8
¦ CNL 8 ¦
¦1h
¦ 0,5 N/mm2
¦ 1 N/mm2
¦_¦
¦6h
¦ 1 N/mm2
¦ 2 N/mm2
¦ 0,8 N/mm2 ¦
¦ 7 dies
¦ 2 N/mm2
¦ 5,2 N/mm2
¦ 5 N/mm2 ¦
¦ 28 dies
¦ 4 N/mm2
¦ 8 N/mm2
¦ 8 N/mm2 ¦
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80-309
- Referència de la comanda
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Referència a la norma UNE 80-309
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- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 80-309-94 "Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos
naturales."
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han
de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art.
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca
de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa_Ciments comuns(UNE 80-301)
Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
- Formigó armat_Ciments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensat_Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
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- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment_>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa_>= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat_>= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat_>= 275 kg/m3
- A totes les obres_<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa_<= 0,65 kg/m3
- Formigó armat_<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat_<= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca_0 - 2 cm
- Consistència plàstica_3 - 5 cm
- Consistència tova_6 - 9 cm
- Consistència fluida_10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat_<= 0,2% pes del ciment
- Armat_<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració_<= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca_Nul
- Consistència plàstica o tova_± 1 cm
- Consistència fluida_± 2 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima del granulat,
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que
ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les
garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del
subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han
de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art.
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà d'un segell o marca
de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa_Ciments comuns(UNE 80-301)
Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
- Formigó armat_Ciments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensat_Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment_>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa_>= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat_>= 250 kg/m3
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- Obres de formigó pretensat_>= 275 kg/m3
- A totes les obres_<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa_<= 0,65 kg/m3
- Formigó armat_<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat_<= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca_0 - 2 cm
- Consistència plàstica_3 - 5 cm
- Consistència tova_6 - 9 cm
- Consistència fluida_10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat_<= 0,2% pes del ciment
- Armat_<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració_<= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca_Nul
- Consistència plàstica o tova_± 1 cm
- Consistència fluida_± 2 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
B071 MORTERS AMB ADDITIUS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
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- Morter adhesiu especial per a guix
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres
- Morter elàstic
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la
proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets.
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al
rebliment de junts de revestiments ceràmics.
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius adherents.
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu
plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons.
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície
plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col.locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc...
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida,
d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586),
han de ser:
- Resistència a l'arrencament_>= 5 kg/cm2
- Temps d'extensibilitat_1 - 3 h
- Temps d'ajustabilitat_>= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals_<= 2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES:
Densitat aparent_Aprox. 1,4 T/m3
Absorció d'aigua (DIN 52617-E)_Ha de cumplir
MORTER ELÀSTIC:
Mida del granulat_< 400 micres
Dosificació en volum_1:3
Relació aigua - ciment_0,4 - 0,5
Resistència a compressió al cap de 28 dies_>= 350 kg/cm2
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies_>= 50 kg/cm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F.
Mida màxima del granulat_<= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat_>= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q)_3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
Resistència a la compressió al cap de 28 dies_>= 80 kg/cm2
Consistència (assentament al con d'Abrams)_17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P)_20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams)_± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
Granulometria_0 - 2 mm
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Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101)_500 - 600 kp/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101)_90 - 120 kg/m2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu_1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric_6 mesos
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo."
ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0A1 FILFERROS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II
de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2_1770 N/mm2
- Qualitat G3_1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504)_Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504)_>= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre_± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC
aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5
UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat_G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit_=< 600 N/mm2
- Qualitat dur_> 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre_taula 1 UNE 36-732
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
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Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias"
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Características generales."
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro."
FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos orgánicos
sobre el alambre. Recubrimientos de PVC"
B0A3 CLAUS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir
els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització_>= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes_>= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària_± 1 D
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O
DE 50 MM:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas."
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas."
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha."
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica."
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida".
B0A5 CARGOLS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice
contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca,
en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat
i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització_>= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes_>= 98,5%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0A6 TACS I VISOS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis_> 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de
l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla_14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
- > 20°C_10 min
- 10°C - 20°C_20 min
- 0°C - 10°C_1 h
- - 5°C - 0°C_5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm_11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm_13 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta col.locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0A7 ABRAÇADORES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Abraçadora reforçada metàl.lica formada per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem.
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació.
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i
per fixar-lo al tac d'ancoratge per l'altre.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar
les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb
les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma
UNE 36-068 i UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus
d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36811).
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Mides nominals:
¦Diàmetre
¦ Àrea de la secció
¦ Massa ¦
¦nominal e
¦ transversal S ¦
¦ (mm)
¦ (mm2)
¦ (Kg/m) ¦
¦6
¦ 28,3
¦ 0,222 ¦
¦8
¦ 50,3
¦ 0,395 ¦
¦ 10
¦ 78,5
¦ 0,617 ¦
¦ 12
¦ 113
¦ 0,888 ¦
¦ 14
¦ 154
¦ 1,21 ¦
¦ 16
¦ 201
¦ 1,58 ¦
¦ 20
¦ 314
¦ 2,47 ¦
¦ 25
¦ 491
¦ 3,85 ¦
¦ 32
¦ 804
¦ 6,31 ¦
¦ 40
¦ 1260
¦ 9,86 ¦
Característiques mecàniques de les barres:
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació ¦
fy (N/mm2) ¦unitaria ¦de rotura ¦fs/fy ¦
de rotura¦(sobre base ¦ ¦
fs(N/mm2)¦de 5 ¦ ¦
diàmetres ¦ ¦
¦B 400 S ¦Soldable ¦ >= 400 ¦>= 440 ¦>= 14% ¦>= 1,05 ¦
¦B 500 S ¦Soldable ¦ >= 500 ¦>= 550 ¦>= 12% ¦>= 1,05 ¦
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist ¦Relació ¦Allarg.de ¦Allarg ¦Relació¦
¦ ¦ Re (MPa) ¦a la ¦Re-real/ ¦rotura ¦total ¦Rm/Re ¦
¦ ¦ ¦tracció ¦Re-nominal ¦(s/base de ¦càrrega¦ ¦
¦ ¦ ¦Rm (MPa) ¦ ¦5 diametres¦màxima ¦ ¦
¦B 400 SD ¦ >= 400 ¦>= 480 ¦>= 1,20 ¦>= 20% ¦ 9% ¦>= 1,20¦ <= 1,35¦
¦B 500 SD ¦ >= 500 ¦>= 575 ¦>= 1,25 ¦>= 12% ¦ 8% ¦>= 1,15¦ <= 1,35¦
Composició química:
¦Anàlisis ¦ C ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦ P ¦ S ¦ N ¦
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,50 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,52 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065)_Nul.la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm_>= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm_>= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm_>= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm_>= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm_>= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm_>= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm_>= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm_>= 96% secció nominal
- Massa_± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:
Diàmetre nominal e
¦ Diferència màxima
(mm)
¦ (mm)
¦6
¦1
¦8
¦1
¦ 10
¦ 1,50
¦ 12
¦ 1,50
¦ 14
¦ 1,50
¦ 16
¦ 2,00
¦ 20
¦ 2,00
¦ 25
¦ 2,00
¦ 32
¦ 2,50
¦ 40
¦ 2,50
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts.
31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció
corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid
superficial amb raspall de filferros_< 1%
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado."
UNE 36-065-00 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para
armaduras de hormigón armado.
B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de
soldadura elèctrica als punts de contacte.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria
perjudicial.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus
d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36811).
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.
Característiques dels nusos (UNE 36-462):
- Càrrega de trencament dels nusos_0,3 x Sm x Re
(Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les
del nus)
(Re = Límit elàstic garantit dels nusos)
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats_2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra_20% del total
Amplària del panell_2,15 m
Llargària del panell_6 m
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal_1/2 retícula
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal_25 mm

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
Característiques mecàniques:
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦ Assaig de tracció ¦
¦ filferros ¦ desdoblat ¦
¦ ¦ ß=90° ¦ Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦
¦ ¦ ß=20° ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura ¦ fs/fy ¦
¦ ¦ d(diàmetre ¦ fy ¦ fs ¦ (sobre base ¦ ¦
¦ ¦ mandril) ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦ de 5 D) ¦ ¦
¦ B 500 T ¦ 8d ¦ 500 ¦ 550 ¦ 8 ¦ 1,03 ¦
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE
36-068)_Nul.la
- Tensió mitjana d'adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm_>= 6,88 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm_>= 7,84 - 0,12 D N/mm2
- Tensió de trencament per adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm_>= 11,22 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm_>= 12,74 - 0,19 D N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm_>= 95% secció nominal
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma
UNE 36-068 i UNE 36-065.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts.
31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció
corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros_< 1%
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado."
B0CH PLANXES D'ACER
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada
en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares,
si es el cas.
S'han considerat els següents tipus de planxa:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de
complir les determinacions de la norma NBE EA-95.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la D.T., i si
alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions
màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la D.T. o el
triat per la D.F.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la D.T.
Tipus d'acer_A-37-b
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm_+ 4 mm
- 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm_+ 5 mm
- 0 mm
- Llargària de la planxa_+ 3%
- 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm_± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm_± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia_+ 5%
- 0%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col.locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua,
en llocs protegits d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
* UNE 36-130-91 2R "Bandas (Chapas y Bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro."
B0D2 TAULONS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)_0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529)_<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)_Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)_0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi_Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d'avet_Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)_<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)_>= 300 kg/cm2
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Resistència a l'esforç tallant_>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)_>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal_+ 50 mm
- 25 mm
- Amplària nominal_± 2 mm
- Gruix nominal_± 2 mm
- Fletxa_± 5 mm/m
- Torsió_± 2°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D3 LLATES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)_0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Higroscopicitat (UNE 56-532)_Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)_0,35% <= C <= 0,55%
Contingut d'humitat (UNE 56-529)_<= 15%
Coeficient d'elasticitat_Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)_<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)_>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant_>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)_>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal_+ 50 mm
- 25 mm
- Amplària nominal_± 2 mm
- Gruix nominal_± 2 mm
- Fletxa_± 5 mm/m
- Torsió_± 2°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D6 PUNTALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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DEFINICIÓ:
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl.lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)_0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529)_<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)_Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)_0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat_Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)_<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)_>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant_>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)_>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Diàmetre_± 2 mm
- Llargària_+ 50 mm
- 25 mm
- Fletxa_± 5 mm/m
PUNTAL METÀL.LIC:
Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
Llargària del puntal ¦
¦Alçària de muntatge ¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦2M
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 2,5 M
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦3M
¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦ 3,5 M
¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦ 4,0 M
¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦ 4,5 M
¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦5M
¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PUNTAL METÀL.LIC:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.
PUNTAL DE FUSTA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D7 TAULERS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Taulers encofrats.
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S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal_+ 50 mm - 25 mm
- Amplària nominal_± 2 mm
- Gruix_± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes_± 2 mm/m
- Angles_± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de
la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)_0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529)_<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)_Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)_0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat_Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)_<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres_>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres_>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)_>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant_>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)_>= 15 kg/cm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic_>= 650 kg/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim_21000 kg/cm2
- Mitjà_25000 kg/cm2
Humitat del tauler_>= 7% <= 10%
Inflament en:
- Gruix_<= 3%
- Llargària_<= 0,3%
- Absorció d'aigua_<= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares_>= 6 kp/cm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara_>= 140 kp
- Al cantell_>= 115 kp
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D8 PLAFONS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar
deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No
ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva
posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta
pels junts.
Toleràncies:
- Planor_± 3 mm/m <= 5 mm/m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques i de cartró
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de
registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl.lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilindrics de fusta
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la
seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços
propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de
pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
Toleràncies:
- Fletxes_5 mm/m
- Dimensions nominals_± 5 %
- Balcament_5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos
morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta_Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius_<= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim_>= 50 cm
MALLES METÀL.LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència_38 - 43 kg/mm2
Límit elàstic_30 - 34 kg/mm2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MOTLLES METÀL.LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, I
MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS
CILÍNDRICS, MALLA METÀL.LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A
PARAMENTS:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a
les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl.lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl.liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc...
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc...
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc...
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i
no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i
per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre
aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària_>= 10 mm
Gruix_>= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions_Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions_Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir
l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin
d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte.
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F.
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense
més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
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La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils_± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils_± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge_1 any
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
FLEIX:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
DESENCOFRANT:
l de volum necessari subministrat a l'obra.
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
BASTIDA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo."
B0E2 BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment pòrtland,
granulats triats, aigua i, eventualment, additius.
S'han considerat els tipus següents:
- Bloc massís
- Bloc foradat
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
S'han considerat els acabats superficials de les parets següents:
- Bloc per a revestir
- Bloc de cara vista
Els blocs poden ser de tres tipus en funció de la seva densitat:
- Bloc normal_Densitat > 1900 kg/m3
- Bloc de formigó lleuger_Densitat < 1300 kg/m3
- Bloc de formigó semilleuger_Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del
possible revestiment.
El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricació dels blocs compleixin les exigències
de la norma UNE 41-166.
Els blocs han de complir les exigències de resistència tèrmica, aïllament acústic i resistència al foc
especificades a la D.T. El fabricant o el subministrador ha de facilitar, quan la D.F. ho sol.liciti, els
documents que garanteixin aquests valors.
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La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària.
Fissures_No s'han d'admetre
Resistència a la compressió:
- Bloc per a parets de tancament_>= 4 N/mm2 (sobre secció bruta)
- Bloc per a parets de càrrega_>= 6 N/mm2 (sobre secció bruta) >= 12,5 N/mm2 (sobre secció neta)
Contingut de sulfats solubles SO3_<= 12 g/dm3
Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi_<= 1,2 g/dm3
Índex de massís_No inferior al nominal indicat pel fabricant
Absorció (Blocs de tancament i blocs estructurals):
- Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9)_0,21 g/cm3
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,9 >= Dm > 1,6)_0,24 g/cm3
- Bloc de formigó semi-lleuger (1,6 >= Dm >= 1,3)_0,29 g/cm3
- Bloc de formigó lleuger (1,3 > Dm)_0,29 g/cm3
Segons assaig UNE 41-170.
Succió (5 min segons UNE 41-171) _>= 0,05 g/cm2 <= 0,1 g/cm2
Toleràncies:
- Sobre la dimensió nominal de fabricació:
- Cara vista_± 2 mm
- Per a revestir_± 3 mm
- Rectitud de les arestes; fletxa màxima:
- Cara vista_0,5 %<= 1,5 mm
- Per a revestir_1 % <= 3 mm
- Planor de les cares; fletxa màxima de la diagonal:
- Cara vista_0,5 % <= 1,5 mm
- Per a revestir_1 % <= 3 mm
TIPUS FORADAT:
Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral.
Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al plà d'assentament.
Distància del solc de junt a les arestes_>= 1,2 cm <= 3 cm
Volum perforacions_<= 2/3 volum total
Envanets entre forats_>= 2,5 cm
Envanets entre forats i cares exteriors_>= 3,5 cm
Distància del solc de junt a les cares laterals_>= 1,3 cm
CARA VISTA:
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
PER A REVESTIR:
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres
defectes superficials.
ESMALTAT:
Gruix de resina_>= 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Ha de portar marcades en l'embalatge o en els documents de recepció, de forma visible les dades
següents:
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació de l'element segons els criteris de designació i descripció de la UNE-EN 771-4
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar que
es trenquin o s'escantonin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RB-90 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de los Bloques de Hormigón en las
Obres de Construcción.
UNE 41-166-89(1) EXP Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y caracteristicas generales
UNE 41-166-89(2) EXP Bloques de hormigón. Clasificación y especificaciones segun su utilización
B0F1 MAONS CERÀMICS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i,
eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció.
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No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.
Es consideren les següents tipus de maons:
- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)
Es consideren les següents classes de maons:
- Maó per a utilitzar revestit (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la uniformitat de color en el maó i
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit
en aigua un temps mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís_>= 100 kp/cm2
- Maó calat_>= 100 kp/cm2
- Maó foradat_>= 50 kp/cm2
Fletxa màxima d'arestes i diagonals:
¦Dimensió nominal ¦ Fletxa màxima ¦
¦Aresta o diagonal (A) ¦ Cara vista
¦ Per a revestir ¦
¦ (cm)
¦ (mm)
¦ (mm) ¦
¦ A > 30
¦4
¦6¦
¦ 25 < A <= 30
¦3
¦5¦
¦ 12,5 < A <= 25
¦2
¦3¦
Gruix de les parets del maó:
¦ Maó de cara vista
¦ Maó per a revestir
¦ (mm)
¦ (mm)
Paret exterior cara vista
¦ >= 15
¦Paret exterior per a revestir
¦ >= 10
¦ >= 6
Paret interior
¦ >= 5
¦ >= 5
Succió d'aigua (UNE 67-031)_<= 0,45 g/cm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027):
- Maó per a revestir_<= 22%
- Maó de cara vista_<= 20%
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça_1
- Dimensió_<= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats_1
Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:
¦ Tolerància ¦
¦ Arestes (A)
¦ Cara vista
¦ Per a revestir ¦
¦ (cm)
¦ (mm)
¦ (mm) ¦
¦ 10 < A < 30 ¦ ± 3
¦±6¦
¦ A <= 10
¦±2
¦±4¦
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
¦ ¦ Tolerància ¦ Aresta (A) ¦ (cm) ¦ Cara vista ¦ Per a revestir ¦
¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦ 10 < A <= 30 ¦ 5 ¦ 6 ¦
¦ A <= 10 ¦ 3 ¦ 4 ¦
- Angles díedres:
- Maó de cara vista_± 2°
- Maó per a revestir_± 3°
MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028)_No gelable
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Eflorescències (UNE 67-029)_"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
MAÓ MASSÍS:
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions_<= 10% del volum de la peça
Secció de cada perforació_<= 2,5 cm2
MAÓ CALAT:
Maó amb tres o més perforacions al pla.
Volum de les perforacions_> 10% del volum del maó
Massa mínima del maó dessecat:
¦Llarg
¦ Gruix
¦ Maó per a revestir
¦ Maó de cara vista ¦
¦
¦ 3,5 cm
¦ 1000 g
¦-¦
¦<= 26 cm
¦ 5,2 cm
¦ 1500 g
¦ 1450 g ¦
¦
¦ 7,0 cm
¦ 2000 g
¦ 1850 g ¦
¦
¦ 5,2 cm
¦ 2200 g
¦ 2000 g ¦
¦>= 26 cm
¦ 6,0 cm
¦ 2550 g
¦ 2350 g ¦
¦
¦ 7,5 cm
¦ 3200 g
¦ 2900 g ¦
MAÓ FORADAT:
Maó amb forats al cantell o la testa.
Secció de cada perforació_<= 16 cm2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obres de
Construcción."
B0F8 SUPERMAONS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa,
obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042)_>= 125 kg
Fissures: peces afectades d'una mostra de 6 unitats_1
Superfície d'una perforació (UNE 67-044)_<= 16 cm2
Gruix d'envanets (UNE 67-044)_>= 5 mm
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67-044)_± 1,5% llarg
- Ample (UNE 67-044)_± 2% ample
- Gruix (UNE 67-044)_± 5% gruix
- Fletxa a les cares (UNE 67-044)_4 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-044-88 "Ladrillos cerámicos huecos de gran formato. Designación y especificaciones."
B0FG RAJOLES, CAIRONS I TOVES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o
mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.
S'han considerat els següents tipus de peces:
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides 28x14x2 o semblants
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1 cm de
gruix aproximadament
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínea, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser
colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de provocar més
escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24h.
Eflorescències_Sense eflorescències
Fissures_No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions_No s'han d'admetre
Gruix mínim:¦Peça ¦ Mides ¦ Gruix mínim ¦Cairó ¦ 1 cm ¦
¦ ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦ 2,5 cm ¦
¦ ¦ 35x35 cm ¦ 3 cm ¦
¦Tova ¦
¦ ¦ 40x40 cm ¦ 4,5 cm ¦
¦ ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦ 5 cm ¦
ELABORACIÓ MANUAL:
Succió d'aigua_<= 0,05 g/cm2 x min
Absorció d'aigua_<= 20%
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
¦Mides nominals
¦ Llargària
¦ Amplària
¦ Gruix ¦
¦ 14x14 cm
¦ ± 5 mm
¦¦ ± 3 mm ¦
¦ 15x15 cm
¦ ± 5 mm
¦¦ ± 3 mm ¦
¦ 20x20 cm
¦ ± 6 mm
¦¦ ± 3 mm ¦
¦ 25x25 cm
¦ ± 7 mm
¦¦ ± 3 mm ¦
¦ 30x30 cm
¦ ± 8 mm
¦¦ ± 4,5 mm ¦
¦ 35x20 cm
¦ ± 9 mm
¦ ± 6 mm
¦ ± 4,5 mm ¦
¦ 35x35 cm
¦ ± 9 mm
¦¦ ± 5 mm ¦
¦ 40x40 cm
¦ ± 10 mm
¦¦ ± 6,5 mm ¦
¦ 45x45 cm
¦ ± 11 mm
¦¦ ± 7 mm ¦
¦ 50x50 cm
¦ ± 12 mm
¦¦ ± 7 mm ¦
¦ 28x14 cm
¦ ± 8 mm
¦ ± 5 mm
¦-¦
¦ 29x14 cm
¦ ± 8 mm
¦ ± 5 mm
¦-¦
¦ 1cm de gruix
¦¦¦ ± 3 mm ¦
¦ 2cm de gruix
¦¦¦ ± 4 mm ¦
ELABORACIÓ MECÀNICA:
Absorció d'aigua (UNE 67-099)_<= 10%
Resistència a la flexió (UNE 67-100)_>= 80 kg/cm2
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67-101)_>= 4
Toleràncies:
- Llargària i amplària_± 2% mesura mitja respecte a la dimensió nominal
- Llargària i amplària respecte a la mitjana de la remesa_± 1,5% mesura mitja nominal de la remesa
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- Gruix_± 1,5% gruix mitg respecte a la dimensió nominal
- Rectitud de les arestes_± 1,0% dimensió nominal
- Ortogonalitat_± 1,0% dimensió nominal
- Fletxa en diagonals i arestes_± 1,5% dimensió nominal
- Guerxament respecte a la diagonal_± 1,5% dimensió nominal
Les comprobacions s'han de fer segons EN 98 (UNE 67-098).
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
ELABORACIÓ MECÀNICA:
A l'embalatge han de constar les dades següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Referència a la norma UNE 67-187 (2) A II B
- Dimensions nominals i de fabricació
- Superfície sense esmaltar (UGL)
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RAJOLA DE FORMA RECTANGULAR, TOVA O CAIRÓ:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
RAJOLA DE FORMA CURVILÍNEA O DE FORMA HEXAGONAL:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELABORACIÓ MECÀNICA:
UNE 67-087-85 "Baldosas cerámicas para suelos y paredes. Definiciones, clasificación, características y
marcado."
UNE 67-187-86 (2) "Baldosas cerámicas extruidas con absorción de agua de 6% < E <= 10%. (GRUPO
AIIb). PARTE 2."
* EN 187/2 1991 (UNE 67-187-92 (2) 1M) "Baldosas cerámicas extruidas con absorción de agua de 6% < E
<= 10% (GRUPO AIIb). PARTE 2."
ELABORACIÓ MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0FH RAJOLES I GRES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici,
fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de València
- Rajola ceràmica esmaltada
- Rajola ceràmica extruïda
- Rajola de gres extruït esmaltat
- Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
- Rajola de gres premsat esmaltat
Es consideren quatre tipus, del 1 al 4.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la
cara vista plana.
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE 67-098)_>= 95%
Resistència a la flexió (UNE 67-100):
- Rajoles de valència o ceràmica_>= 150 kg/cm2
- Rajoles de gres extruït_>= 200 kg/cm2
- Rajoles de gres premsat_>= 275 kg/cm2
Duresa a les ratllades (UNE 67-101):
¦ Rajola ¦Duresa ¦
¦Rajola de valència ¦ >= 3 ¦
¦Rajola ceràmica per a parets ¦ >= 3 ¦
¦Rajola ceràmica per a terres ¦ >= 5 ¦
¦Gres esmaltat ¦ >= 5 ¦
¦Gres sense esmaltar ¦ >= 6 ¦
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines:
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- Rajola de valència o ceràmica
o gres esmaltat_>= classe B (UNE 67-122)
- Rajola de gres sense esmaltar_>= classe C (UNE 67-106)
Resistència a les taques (UNE 67-122):
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat_>= classe 2
Resistència a l'abrasió:
¦ Rajola ¦ Tipus ¦Resistència a l'abrasió ¦
¦ ¦ 1 ¦ >= classe IV ¦
¦ ¦ 2 ¦ >= classe III ¦
¦Rajola de ceràmica esmaltada ¦ 3 ¦ >= classe II ¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7) ¦
¦ ¦ 4 ¦ >= classe I ¦
¦ ¦ 1 ¦ >= classe IV ¦
¦ ¦ 2 ¦ >= classe III ¦
¦Rajola de gres esmaltat ¦ 3 ¦ >= classe II ¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)
¦ ¦ 4 ¦ >= classe I ¦
¦Rajola de gres sense esmaltar Premsat ¦ <= 205 mm3 ¦
(UNE 67-102) ¦-¦extruït ¦ <= 300 mm3 ¦
Absorció d'aigua (UNE 67-099):
¦ Rajola ¦Absorció d'aigua ¦
¦De valència o ceràmica ¦ 10 - 20 % ¦
¦Gres premsat ¦ <= 1,5 % ¦
¦Gres extruït ¦ <= 3 % ¦
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67-103):
¦ Rajola ¦ Coeficient dilatació tèrmica lineal ¦
¦De valència o ceràmica ¦ <= 9 x 10 E -6°C ¦
¦Gres premsat ¦ <= 9 x 10 E -6°C ¦
¦Gres extruït ¦>= 5 x 10 E -6°C <= 13 x 10 E -6°C ¦
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
RAJOLES DE VALÈNCIA O CERÀMIQUES:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm_± 0,75%
- Costat > 12 cm_± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2_± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2_± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2_± 0,7 mm
- Rectitud de costats_± 0,3%
- Planor_+ 0,5%
- 0,3%
- Ortogonalitat_± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098.
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2_± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2_± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2_± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2_± 5%
- 46 - 400 peces/m2_± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2_± 5%
- 116 - 400 peces/m2_± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2_± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2_± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2_± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2_± 1%
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Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098.
RAJOLA DE GRES:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació_± 2%
- Gruix_± 10%
- Rectitud de costats_± 0,6%
- Planor_± 1,5%
- Ortogonalitat_± 1%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les
indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Denominació i designació segons normativa vigent.
- Dimensions nominals
- Acabat superficial:
- UGL sense esmaltar
- GL esmaltades
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RAJOLA DE VALÈNCIA O CERÀMICA:
* EN 159 1991 (UNE 67-159-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E > 10%
(GRUPO BIII)."
* EN 159 1991 (UNE 67-159-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >
10% (GRUPO BIII)."
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
* EN 176 1991 (UNE 67-176-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E <=
3%) (GRUPO BI)."
* EN 176 1991 (UNE 67-176-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua
(E <= 3%) (GRUPO BI)."
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
* EN 121 1991 (UNE 67-121-85) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <= 3%)
(GRUPO AI)."
* EN 121 1991 (UNE 67-121-86 ERRATUM) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E
<= 3%) (GRUPO AI)."
* EN 121 1991 (UNE 67-121-92 1M) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <= 3%)
(GRUPO AI)."
B0G1 PEDRES NATURALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llosa de pedra natural per a col.locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.), de gruixos
compresos entre 15 i 80 mm.
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats
provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
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La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes
vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres_>= 2400 kg/m3
- Pedra calcària_>= 2000 kg/m3
- Pedra granítica_>= 2500 kg/m3
Coeficient de saturació_>= 47%
Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002):
- Pedra de gres_<= 4,5%
- Pedra calcària_<= 2%
- Pedra granítica_<= 1,4%
Absorció d'aigua, en pes:
- Pedra de gres_<= 0,5%
- Pedra calcària_<= 2%
- Pedra granítica_<= 0,2%
Coeficient de dilatació tèrmica_6 x 10 E - 6 - 12 x 10 E - 6 mm°C
Mòdul d'elasticitat_100000 - 500000 kg/cm2
Porositat aparent_<= 0,4%
Duresa al ratllat (Mohs):
- Pedra de gres o Pedra calcària_>= 3
- Pedra granítica_>= 6,5
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245)_< 1,2%
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta):
- Pedra de gres_>= 250 kg/cm2
- Pedra calcària_>= 400 kg/cm2
- Pedra granítica_>= 800 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 7-062)_Ha de complir
Resistència a la flexió:
- Pedra de gres_>= 50 kg/cm2
- Pedra calcària_>= 70 kg/cm2
- Pedra granítica_>= 80 kg/cm2
Toleràncies:
- Gruix_± 2 mm
- Diferència de llargària entre les arestes_± 2 mm
- Angles_± 1°
- Rectitud d'arestes_± 0,1%
- Planor_± 0,3%
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i
materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal.lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per
carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal.lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per
quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport.
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera
que no es trenquin ni s'escantonin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b.
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b, A/42b o
A/52b.
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b o A/52b.
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents:
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de
complir les determinacions de la norma NBE EA-95.
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de confeccionar els
corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha d'aprovar la D.F.
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals
necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Dimensions, forma i pes dels perfils_Segons norma NBE EA-95
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm_± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm_± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm_± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm_± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm_± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm_± 8 mm
- A partir de 25001 mm_± 10 mm
- Fletxa_llarg/1500 10 mm
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i
al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems.
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit.
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible.
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu.
- Elèctric per resistència.
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar aquestes
en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions excessives que
puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, per
soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de
les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
Toleràncies:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- Fins a 15 mm_± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm_± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm_± 2,0 mm
- Mes gran de 150 mm_± 3,0 mm
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les
especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
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El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, l'indicat a la
NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els
diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes.
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer
A/37b de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques.
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de
bloquejar.
Toleràncies:
- Diàmetre dels cargols calibrats_-0,00 mm +0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència_± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm_± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm_± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm_± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm_± 3,0 mm
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les
restes de greix, òxid i pols.
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi
de realitzar soldadures, no s'han de pintar.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat_>= 275 g/m2
Puresa del zinc_>= 98,5 %
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els
criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
B4D9 ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Cassetons per a l'encofrat de sostres nervats unidireccionals o reticulars amb nervis formigonats "in situ".
S'han considerat els tipus següents:
- Cassetons de morter de ciment
- Cassetons de ceràmica
- Cassetons de poliestirè
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT:
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, granulat, aigua i
eventualment additius.
No han de tenir esquerdes, deformacions ni cantells escantonats.
Densitat aparent_0,8 - 1,2 kg/dm3
Toleràncies:
- Llargària_± 12 mm
- Amplària_± 5 mm
- Alçària_± 5 mm
- Angles diedres_± 3°
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Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa:
- Llargària_± 10 mm
- Amplària_± 4 mm
- Alçària_± 4 mm
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals planes:
- Per a dimensions < 20 cm_± 1 mm
- Per a dimensions >= 20 cm_± 2 mm
CASSETONS DE CERÀMICA:
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argillosa.
Han de tenir un color i una textura uniformes. Estan suficientment cuits si s'aprecia un so agut en ser
colpejats i un color uniforme en trencar-se.
La reducció de resistència a causa de les partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullició i assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%.
Eflorescències (UNE 67-029)_"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Succió d'aigua (UNE 67-031)_<= 10 g/dm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027)_<= 25%
En peces ceràmiques el valor mig de l'expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m determinat
segons UNE 67036
Les peces fabricades amb materials inflamables s'han de protegir del foc amb capes protectores
justificades empíricament sota l'acció del foc de càlcul
Toleràncies:
- Llargària_± 7 mm
- Amplària_± 4 mm
- Alçària_± 4 mm
- Angles diedres_± 3°
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa:
- Llargària_± 6 mm
- Amplària_± 3 mm
- Alçària_± 3 mm
CASSETONS DE POLIESTIRÈ:
Peces rígides d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl.lula tancada.
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >=
130°C.
Densitat aparent_>= 15 kg/m3
Conductivitat tèrmica a 0°C_<= 0,028 kcal/h m °C
Absorció d'aigua_<= 0,4%
Les peces que quedin exposades a l'exterior durant la vida útil de l'edifici han de tenir, com a mínim, una
classificació de comportament al foc de tipus M1 segons UNE 23727
Toleràncies:
- Llargària_± 5 mm/m
- Amplària_± 2 mm
- Alçària_± 2 mm
- Densitat_± 10%
PECES PER A SOSTRE NERVATS UNIDIRECCIONALS
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us"
del sistema de sostre utilitzat.
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt:
- Peces resistents_h > c/8
- Peces alleugeridores o recuperables_h > c/6
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça.
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i
segons UNE 67037 per a peces d'altres materials
Resistència a compressió en peces col·laborants_>= fck formigó del sostre
PECES PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS
Càrrega admissible, recolzat pels seus punts de suport_>= 250 kg
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT O DE CERÀMICA:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Data de fabricació
- Dimensions i altres característiques de subministrament
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l'obra
s'ha de verificar com a mìnim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les
especificades als plànols del projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de rotura a flexió, i si la peça
es cerámica, de l'expansió per humitat segons l'apartat 11.1 de l'EFHE
CASSETONS DE POLIESTIRÈ:
Subministrament: Empaquetats. A l'embalatge s'ha d'indicar el producte que conté.
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestiré que arribi a l'obra s'ha de verificar com a
mìnim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les
especificades als plànols del projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de rotura a flexió
- Que existeix garantia documental del fabricant que el comportament de reacció al foc sigui com a mínim
M1, d'acord amb UNE 23727, per a peces de poliestiré
Emmagatzematge: S'han de mantenir horitzontals, en llocs protegits del sol i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
(EFHE)
SOSTRES RETICULARS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B711 LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La làmina ha de ser per si mateixa, mecànicament resistent.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme, sense defectes (forats, vores esqueixades o no rectilínies,
trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, etc.).
El material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de
clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.
Massa i resistència a tracció:
¦Tipus armadura
¦ FO-300
¦ FO-400
¦ FV
¦ TV ¦
¦Massa nominal (kg/10 m2)
¦ 6,3
¦ 8,4
¦ 8,0
¦ 0,75 ¦
¦UNE EN 1849-1
¦Massa mínima (kg/10 m2)
¦ 5,7
¦ 7,6
¦ 7,6
¦ 0,68 ¦
¦UNE EN 1849-1
¦Massa mínima armadura exenta
¦d'humitat i sene saturar
¦ 250
¦ 330
¦ 450 ¦ 450 ¦
¦(g/m2) UNE 104-281/6-8
¦Resistència ¦direcció ¦ >= 200 ¦ >= 280 ¦ >= 150 ¦ >= 500 ¦a tracció ¦longitudinal¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ a 23 °C ¦¦ (N/5 cm) ¦direcció ¦ >= 120 ¦ >= 150 ¦ >= 80 ¦ >= 500 ¦
¦UNE-EN 12311-1 ¦transversal ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) _>= 100 cm
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Llargària nominal (UNE EN 1848-1)_ >= 10 m
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4)_No s'ha d'esquerdar
Massa màxima de la materia mineral superficial (UNE 104-206)
- FV_>= 6,0 kg/10 m2
Massa mínima del material de saturació amb relació a l'armadura (UNE 104-281/6-8):
- FO _>= 110%
Massa mínima de la materia bituminosa (UNE 104-281/6-8):
- FV _>= 4,0 kg/10 m2
- TV _>= 0,2 kg/10 m2
Pèrdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14):
- Làmines FO_<= 4%
Toleràncies:
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1) _ ± 1%
- Llargària nominal (UNE EN 1848-1) _- 1%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En
cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues.
Els rotlles han d'anar protegits.
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar:
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor
- Designació del producte segons normativa
- Nom comercial de la làmina
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m
- Massa nominal de la làmina per 10 m2
- Data de fabricació
- Condicions d'emmagatzematge
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un
màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la
pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE QB-90 "Cubiertas con Materiales Bituminosos."
UNE 104-237-89 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Características de
las armaduras bituminosas.
B7C2 PLANXES DE POLIESTIRÈ
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl.lula tancada.
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada, i els cantells rectes o encadellats
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral.lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la
massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es
determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral.leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma addient per
encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificades a la UNE 92110, en funció del tipus.
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Les planxes,o el seu embalatge, han de portar marcat el següent codi de franjes i colors:
- Tipus I_1 franja verda
- Tipus II_2 franjes verdes
- Tipus III_1 franja blava
- Tipus IV_1 franja groga
- Tipus V_1 franja negra
- Tipus VI_2 franjes negres
- Tipus VII_3 franjes negres
- Classificació de la reacció al foc= M1_afegir 1 franja vermella
Toleràncies:
- Amplària (UNE_EN 822)_± 0,6% ± 3 mm
- Llargària (UNE_EN 822)_± 0,6% ± 3 mm
- Gruix (UNE_EN 823)_± 2 mm
- Rectangularitat (UNE_EN 824)_± 5 mm/m
- Planor (UNE_EN 825)_1,5%
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificacions de la UNE 92115, en funció del
tipus.
Toleràncies:
- Llargaria o amplaria UNE-EN 822:
- L o A <1000 mm_±8 mm
- L o A >=1000 mm_±10 mm
- Escairat (llarg/ample) UNE EN-824_5 mm/m
- Escairat (gruix) UNE-EN 824_2 mm/50 mm
- Planeidad UNE-EN 825_7 mm/m
- Gruix UNE EN-823:
- G < 50 mm amb pell_±2 mm
- G 50 mm <=G<=120 mm_+3 mm -2 mm
- Sense pell_±1 mm
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202)_<= 0,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmès a 0,4 kg/cm2_<= 3 mm
Rigidesa dinàmica_<= 2 kg/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per a allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals
ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom comercial, fabricant o subministrador
- EPS (poliestirè expandit)/ XPS (poliestirè extruït);tipus
- Classe de conductivitat tèrmica (Poliestirè extruït)
- Les mides nominals: llargària, amplària i gruix
- Classificació segons la reacció al foc
- Valor mínim de la resistència tèrmica
- Data de fabricació
- Referència a la norma:
- Poliestirè expandit_UNE 92110
- Poliestirè extruït_UNE 92115
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació
directa i de l'acció del vent.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE 92-110-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de Poliestireno
Expandido (EPS). Especificaciones".
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE 92-115-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido
(XPS). Especificaciones"
B7C9 FELTRES I PLAQUES DE FIBRES MINERALS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Element de llana de roca aglomerat amb resines termoenduribles, revestit o no per una de les seves cares
amb una barrera de vapor que pot ser de diferents tipus.
S'han considerat els tipus següents:
- Feltre de densitat 20-25 kg/m3 amb paper kraft, paper kraft i alumini o paper kraft perforat, adherits a una
de les seves cares.
- Feltre de densitat 36-40 kg/m3 amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres adherida a una
de les seves cares.
- Feltre de densitat 41-45 kg/m3 amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres adherida a una de
les seves cares.
- Placa semirígida de densitat 26-35 kg/m3, sense revestiment, amb paper kraft o amb làmina d'alumini,
adherits a una de les seves cares.
- Placa rígida de densitat 36-40, 86-95 o 116-125 kg/m3, sense revestiment.
- Placa rígida de densitat 46-55 kg/m3 amb paper kraft adherit a una de les seves cares.
- Placa rígida de densitat 106-115 kg/m3 amb paper kraft blanc i làmina d'alumini adherits a una de les
seves cares i un tel de fibra de vidre per l'altra cara.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral.leles i
els angles rectes.
Reacció al foc i conductivitat tèrmica:
¦Element
¦Densitat
¦ Revestiment
¦Reacció
¦Conductivitat ¦
¦
¦(kg/m3)
¦
¦al foc
¦tèrmica a 20°C ¦
¦
¦
¦
¦
¦(kcal/h m °C) ¦
¦Feltre
¦20-25
¦Paper kraft enquitranat ¦ ¦ <= 0,041 ¦
¦
¦20-25
¦Paper kraft d'alumini ¦ M0
¦ <= 0,041 ¦
¦
¦
¦ i enquitranat
¦
¦
¦
¦20-25
¦Paper kraft perforat
¦¦ <= 0,035 ¦
¦
¦36-40
¦Làmina d'alumini
¦ M0
¦ <= 0,035 ¦
¦
¦41-45
¦Làmina d'alumini
¦ M0
¦ <= 0,035 ¦
¦Placa
¦26-35
¦sense revestiment
¦¦ <= 0,037 ¦
¦semirígida
¦26-35
¦Paper kraft enquitranat ¦ ¦ <= 0,032 ¦
¦
¦26-35
¦Làmina d'alumini
¦ M0
¦ <= 0,032 ¦
¦Placa
¦36-40
¦¦¦ <= 0,037 ¦
¦rígida
¦46-55
¦Paper kraft enquitranat ¦ ¦ <= 0,037 ¦
¦
¦86-95
¦¦¦ <= 0,037 ¦
¦
¦106-115
¦Paper kraft i làmina
¦ M1
¦ <= 0,030 ¦
¦
¦
¦ d'alumini
¦
¦
¦
¦116-125
¦¦ M0
¦ <= 0,037 ¦
Les característiques anteriors s'han de determinar segons el Reial Decret 1637/1986.
Toleràncies:
- Llargària nominal_± 10 mm
- Amplària nominal_± 5 mm
- Gruix_± 4 mm
- Densitat nominal_± 5%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FELTRES:
Subministrament: Embalat en rotlles.
PLAQUES:
Subministrament: Embalades en paquets.
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les
humitats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-CA-88 "Condiciones Acústicas en los Edificios."
NRE-AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic.
B7CZ MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la placa que cal
fixar.
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al
tallament i a l'estabilitat dimensional.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B7J5 SEGELLANTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs
amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues
d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió
aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat
permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i
elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
¦Tipus massilla ¦Densitat
¦Temperatura ¦Deformació màx.
¦Resistència a ¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació
¦ a 5°C
¦ temperatura ¦
¦
¦ (g/cm3)
¦
¦
¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15
¦ -10 - +35°C ¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C ¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07
¦ -10 - +35°C ¦ 20-30%
¦-¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35
¦ -10 - +35°C ¦ 30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent ¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,2
¦ 5 - 35°C
¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent ¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7
¦ 5 - 35°C
¦ 25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent ¦
¦
¦
¦
¦¦Acrílica
¦ 1,5-1,7
¦ 5 - 40°C
¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65
¦ 15 - 30°C
¦ 10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55
¦ -10 - +35°C ¦ 10%
¦ -15 - +80°C ¦
Característiques mecàniques:
¦ Tipus massilla ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦ ¦ la tracció ¦ 100% d'allargament ¦Shore A ¦
¦ ¦ (kg/cm2) ¦ (kg/cm2) ¦ ¦¦Silicona neutra ¦ >= 7 ¦ 2 ¦12° - 20° ¦
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¦Silicona àcida ¦ >= 16 ¦ 5 ¦25° - 30° ¦¦ó bàsica ¦Polisulfur ¦ >= 25 ¦ - ¦ 60° ¦¦ bicomponent ¦ ¦ ¦ ¦¦Poliuretà ¦ >= 15
¦ 3 ¦30° - 35° ¦¦monocomponent ¦ ¦ 0,3-0,37 N/mm2 ¦ ¦¦ ¦ ¦ (de polimerització ¦ ¦¦ ¦ ¦ ràpida) ¦ ¦¦Poliuretà ¦ - ¦ 15 ¦ ¦¦ bicomponent ¦ ¦ ¦ ¦¦Acrílica ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦¦De butils ¦ - ¦ - ¦15° - 20° ¦
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica.
Base_Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra_>= 500%
- Àcida o bàsica_>= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base_Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla_10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent_Poliuretà
- Bicomponent_Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla_15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base_Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta
tixotròpica elàstica.
Base_Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel.lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base_Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base_Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura_18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C_78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)_20-25 min
Densitat (DIN 53420)_Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació_5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C_15 N/cm2
- a -20°C_20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102)_Classe B2
Resistència a la temperatura_-40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
¦ ¦ ¦ Penetració a ¦Fluència a 60°C ¦Adherència ¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C ¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦ (mm) ¦UNE 104-281(4-4) ¦
¦ ¦ ¦ (mm) ¦ ¦ ¦
¦Cautxú ¦1,35-1,5 ¦ <= 23,5 ¦ <= 5 ¦Ha de complir ¦
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¦asfalt ¦(a 25°C) ¦ ¦ ¦ ¦
¦Asfàltica¦ 1,35 ¦ <= 9 ¦ <= 5 ¦Ha de complir ¦
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS,
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura
ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat
dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE
OLEO-RESINES O CAUTXÚ-ASFALT:
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra.
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos."
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS,
D'OLEO-RESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials amb finalitats diverses per a col.laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl.liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX:
Amplària_>= 5 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
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Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha
de protegir de les gelades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CINTA:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
EMPRIMACIÓ:
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B843 PLAQUES DE FIBRES VEGETALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista rugosa, per a
utilitzar en cel ras desmuntable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.
Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Gruix_>= 2,5 cm
Pes_<= 11 kg/m2
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents:
¦Freqüència (Hz) ¦ 125 ¦ 250 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦
¦ Coeficient ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦
¦absorció acústica ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Toleràncies:
- Planor_± 1 mm
- Rectitud d'arestes_± 1 mm
- Angles. Variacions cotg_<= 1/500
- Llargària_± 1/1000%
- Amplària_± 1/1000%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i tipus de placa
- Distintius de qualitat, si en té
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B84Z MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la formació de cels
rasos de plaques o lamel.les, amb entramat vist o ocult.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin
pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre els perfils quan es
col.loquin.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del
color exigits per la D.F.
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg)_<= 0,33 cm
Protecció de la galvanització_>= 275 g/m2
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils_± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits
de la brutícia i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel.lulòsiques o anilàcies i
pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç
apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una
dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del
dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie,
dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal
barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)_< 50 micres
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)_Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_2 h
- Totalment sec_4 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir
propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits
durs.
- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 30
- Totalment sec_< 2 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció,
pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits
durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)_< 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 1 h
- Totalment sec_< 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors_< 1,6 kg/dm3
- Pintura per a exteriors_< 1,5 kg/dm3
- Rendiment_> 6 m2/kg
- Relació: volum dels pigments + càrregues/volum dels pigments,
pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC)_< 80%
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259)_Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica_>= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors_>= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057)_Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018)_Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144)_No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363)_Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015)_Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033)_Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
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- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments pneumàtics.
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 4 h
- Totalment sec_< 14 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intèmperie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)_> 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 1 h
- Totalment sec_< 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)_< 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)_> 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 3 h
- Totalment sec_< 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31)_>= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres_>= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89)_>= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)_>= 4
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55)_< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)_Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603)_< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)_> 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 3 h
- Totalment sec_< 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89)_>= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)_>= 4
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05)_< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)_Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
¦ ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies ¦
¦Adherència al quadriculat: ¦ 100% ¦ 100% ¦
¦Impacte directe o indirecte: ¦ ¦ ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
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- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814)_Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815)_Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816)_Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173)_Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033)_Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%_15 dies
- A l'acid làctic al 5%_15 dies
- A l'àcid acètic al 5%_15 dies
- A l'oli de cremar_Cap modificació
- Al xilol_Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%_15 dies
- A l'aigua_15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)_> 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 3 h
- Totalment sec_< 8 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55)_< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)_Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C_1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)_Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 20 min
- Totalment sec_< 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 30 min
- Totalment sec_< 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29)_> 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 30 min
- Totalment sec_< 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i sol.lucions bàsiques, als
hidrocarburs (betzina, kerosé) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció >= 160 kp/cm2
- Compressió_>= 850 kp/cm2
Resistència a la temperatura_80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel.lícula líquida:
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)_< 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 1 h
- Totalment sec_< 2 h
- Pes específic_< 1,7 kg/dm3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC)_< 80%
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica_>= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors_>= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057)_Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018)_Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144)_No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363)_Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015)_Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033)_Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ,
DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
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- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials per a emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment
- Potector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i
insecticides per a evitar el to blavós i el podriment
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli
de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o
modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser
barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb
dissolvents i altres additius
- Solució de silicona
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format
per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Polímer orgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics, impermeable, de resistència química alta
enfront dels àcids orgànics i inorgànics
SEGELLADORA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i
anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55)_< 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)_> 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_30 min - 4 h
- Totalment seca_< 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres_> 10 m2/kg
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032)_<= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs
ni flotació de pigments.
- Pigment_>= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11)_>= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55)_< 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)_> 25°C
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89)_> 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 1 h
- Totalment seca_< 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03)_> 1,8 kg/dm3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres_> 4 m2/kg
Característiques de la pel.lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.61068)_>= 150 h
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)_> 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 1 h
- Totalment seca_< 18 h
Pes específic a 20°C_> 2,3 kg/l
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres_> 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)_> 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 45 min
- Totalment seca_< 4 h
Pes específic a 20°C_> 1,73 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres_> 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 15 min
- Totalment seca_< 2 h
Pes específic a 20°C_> 1,35 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres_> 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha
de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 30 min
- Totalment seca_< 2 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha
de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte_< 15 min
- Totalment seca_< 1 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Gruix de la capa_4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032)_<= 2
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar
be les superficies poroses sense deixar pel.lícula.
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Rendiment_> 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C_< 1 h
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16
02 26).
Relació resina epoxi/quitrà_40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44)_> 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29)_>= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24)_>= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04)_Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01)_Ha de complir
POLÍMER ORGÀNIC:
Temps d'assecatge_<= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar_> 8 h
Pes específic_1,3 kg/dm3
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb
l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop
elaborada. La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. Ha
de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades
i aconseguir alçàries diferents.
La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre_15 - 18 cm Alçària_5 - 7 cm Resistència a la compressió_>= 150 kg/cm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la
col.locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
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A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia. La
superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre_11 - 13 cm Alçària_3 - 5 cm Resistència a la compressió_>= 150 kg/cm2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9U1 SÒCOLS DE PEDRA NATURAL
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sòcol de pedra natural provinent de roques sanes d'estructura compacta.
S'han considerat els tipus de pedra següents:
- Gres
- Calcària
- Granítica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior pot estar tallat a bisell.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix_>= 2 cm
Coeficient de saturació_< 75%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245)_<= 1,2%
Toleràncies:
- Llargària nominal_± 1 mm
- Gruix_± 2 mm
- Angles_± 1 mm
- Rectitud d'arestes_± 0,1%
- Planor_± 0,3%
PEDRA DE GRES:
La peça no ha de tenir pèls, buits, esquerdes, escantonaments a les arestes, diferències de tonalitat ni
d'altres defectes superficials.
Densitat_>= 2400 kg/m3
Absorció d'aigua (UNE 127-002)_<= 4,5%
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)_>= 250 kg/cm2
Resistència a la flexió_>= 50 kg/cm2
Duresa Mohs_>= 3
PEDRA CALCÀRIA:
La peça no ha de tenir pèls, buits, esquerdes, plans d'exfoliació separats o impureses argiloses dipositades
entre junts d'estratificació, escantonaments a les arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes
superficials.
Densitat_>= 2000 kg/m3
Absorció d'aigua (UNE 127-002)_<= 2%
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)_>= 600 kg/cm2
Resistència a la flexió_>= 70 kg/cm2
Duresa Mohs_>= 3
PEDRA GRANÍTICA:
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La peça no ha de tenir pèls, buits, esquerdes, meteoritzacions, escantonaments a les arestes, diferències de
tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Densitat_>= 2500 kg/m3
Absorció d'aigua (UNE 127-002)_<= 1,4%
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)_>= 800 kg/cm2
Resistència a la flexió_>= 80 kg/cm2
Duresa Mohs_>= 6,5
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces s'han de protegir durant el transport.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9U3 SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces de rajola per a la formació de sòcol.
S'han considerat els tipus següents:
- Ceràmica premsada esmaltada
- Gres extruït amb o sense esmaltar
- Gres premsat amb o sense esmaltar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres
defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir
relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE 67-098, com a mínim, el 95% no
ha de tenir defectes visibles.
ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE 67-105)_Exigida
Resistència a les taques (UNE 67-122)_Mínim classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE 67-122)_Mínim classe B
Resistència als àcids i àlcalis (UNE 67-122)_Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE 67-106)_Exigida
Resistència als àcids i àlcalis (UNE 67-106)_Exigida
RAJOLA CERÀMICA:
Absorció d'aigua (UNE 67-099)_10% < E < 20%
Resistència a la flexió (UNE 67-100):
- Gruix > 7,5 mm_>= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm_>= 15 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101)_>= 3
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE 67-103)_<= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 67-104)_Exigida
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm_± 0,75%
- Costat > 12 cm_± 0,5%
- Gruix_± 0,5 mm
- Rectitud de les arestes (cara vista)_± 0,3%
- Ortogonalitat_± 0,5%
- Planor_+ 0,5%
- 0,3%
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Absorció d'aigua (UNE 67-099)_E <= 3%
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Resistència a la flexió (UNE 67-100)_>= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat_>= 5
- Acabat sense esmaltar_>= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE 67-103)_<= 13 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 67-104)_Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals_± 2%
- Gruix_± 10%
- Rectitud de les arestes (cara vista)_± 0,6%
- Ortogonalitat_± 1%
- Planor_± 1,5%
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Absorció d'aigua (UNE 67-099)_E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE 67-100)_>= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat_>= 5
- Acabat sense esmaltar_>= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE 67-103)_<= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 67-104)_Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals_± 0,75%
- Gruix_± 5%
- Rectitud de les arestes (cara vista)_± 0,5%
- Ortogonalitat_± 0,6%
- Planor_± 0,5%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar de
manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.
RAJOLA CERÀMICA:
Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Rajola premsada i referència a la norma EN 159 (UNE 67-159) B III
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Rajola extruïda i referència a la norma EN 121 (UNE 67-121) AI
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Rajola premsada i referència a la norma EN 176 (UNE 67-176) BI
ACABAT ESMALTAT:
Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Superfície esmaltada (GL)
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Superfície sense esmaltar (UGL)
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RAJOLA CERÀMICA:
* EN 159 1991 (UNE 67-159-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E > 10%
(GRUPO BIII)."
* EN 159 1991 (UNE 67-159-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >
10% (GRUPO BIII)."
RAJOLA DE GRES ESTRUÏT:
* EN 121 1991 (UNE 67-121-85) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <= 3%)
(GRUPO AI)."
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* EN 121 1991 (UNE 67-121-86 ERRATUM) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E
<= 3%) (GRUPO AI)."
* EN 121 1991 (UNE 67-121-92 1M) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <= 3%)
(GRUPO AI)."
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
* EN 176 1991 (UNE 67-176-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E <=
3%) (GRUPO BI)."
* EN 176 1991 (UNE 67-176-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua
(E <= 3%) (GRUPO BI)."
B9U7 SÒCOLS DE FUSTA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sòcol de fusta de secció rectangular.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni d'altres
defectes en el revestiment.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Llargària_>= 100 cm
Gruix_>= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534)_2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810)_8% - 13%
Toleràncies:
- Llargària_+ 5 mm
- Amplària_± 0,5 mm
- Gruix_± 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809)_Classe I
Densitat_0,7 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel.lícula de vernís_>= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista_S'ha d'admetre la presència d'albeca
Nusos clars de D < 2 mm
Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809)_Classe I
Densitat_0,55 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel.lícula de vernís_>= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista_S'ha d'admetre la presència d'albeca
Nusos clars de D < 2 mm
Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE PI:
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809)_Classe II
Densitat_0,5 - 0,6 kg/dm3
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista_S'ha d'admetre la presència d'albeca
Nusos clars de D < 50% amplaria peça
Nusos negres de D < 20% amplaria peça
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
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- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han d'apilar sobre
superfícies planes, de manera que no es deformin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9V1 ESGLAONS DE PEDRA NATURAL
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Esglaó de pedra natural, de dues peces, davanter i estesa, provinent de roques sanes d'estructura
compacta.
S'han considerat els tipus següents:
- Pedra calcària
- Pedra granítica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix de l'estesa_>= 3 cm
Gruix del davanter_>= 2 cm
Coeficient de saturació_< 75%
Contingut d'ió sulfat_< 1,2%
Toleràncies:
- Llargària de la peça_± 3 mm
- Amplària de la peça_± 1 mm
- Gruix de l'estesa_± 1 mm
- Gruix del davanter_± 1 mm
- Rectitud de les arestes_± 0,1%
- Ortogonalitat_± 1 mm
- Planor_± 2 mm
PEDRA CALCÀRIA:
Les peces no han de tenir pèls, buits, esquerdes, plans d'exfoliació separats ni impureses argiloses
dipositades entre junts d'estratificació, escantonaments a les arestes, diferències de tonalitat ni d'altres
defectes superficials.
Densitat (UNE_EN 1936)_>= 2000 kg/m3
Absorció d'aigua (UNE 127-002)_<= 2%
Resistència a la compressió (proveta cúbica 7 cm d'aresta)_>= 600 kg/cm2
Resistència a la flexió_>= 70 kg/cm2
Duresa al ratllat (Mohs)_>= 3
PEDRA GRANÍTICA:
Les peces no han de tenir pèls, buits, esquerdes, meteoritzacions, escantonaments a les arestes,
diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE_EN 1936)_>= 2500 kg/m3
Absorció d'aigua (UNE 127-002)_<= 1,4%
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta)_>= 800 kg/cm2
Resistència a la flexió_>= 80 kg/cm2
Duresa al ratllat (Mohs)_>= 6,5
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces s'han de protegir durant el transport.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BAF1 FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de la finestra o balconera, i el bastiment de la
caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i
tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre.
S'han considerat els tipus de finestres i balconeres següents:
- Amb una fulla fixa
- Amb una fulla batent
- Amb dues fulles batents
- Amb dues fulles corredisses
Fets els assaigs de permeabilitat a l'aire (UNE 85208), d'estanquitat a l'aigua (UNE 85212) i de resistència al
vent (UNE 85213), la finestra ha de donar uns resultats A(I), E(J), V(K), de manera que es compleixin les
següents condicions:
- Qualitat 1_i+j+k >= 6
- Qualitat 2_i+j+k >= 3
- Qualitat 3_i+j+k >= 1
Classificació en funció de l'assaig de permeabilitat a l'aire (UNE 85-208):
- Classe A0_sense classificar
- Classe A1_normal
- Classe A2_millorada
- Classe A3_reforçada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la
descripció del mateix.
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel.les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i
tancament, i els tapajunts.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de
maltractament (UNE 85-203) i (UNE 85-215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de
les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm_2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm_3 punts
- Dues fulles batents_3 punts
- Corredissa_1 punt
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta
ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm_2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm_3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquicies
del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85-222.
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la
sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, segons norma UNE 38-337 amb tractament
50ST5.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no han de tenir esquerdes ni defectes superficials.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aleació d'alumini, cargols autorroscants o
cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils_>= 1,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38-337)_Aliatge Al-0,7 MgSi (L-3441)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38-337)_>= 13 kg/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1)_>= 45
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 38-066.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE 38-010):
- Elements de qualitat 1_>= 25 micres
- Elements de qualitat 2_>= 20 micres
- Elements de qualitat 3_>= 15 micres
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Qualitat mitja total del segellat
(mètode de les gotes colorants UNE 38-017)_<= 2
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica
Lacat del perfil_>= 60 micres
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 85-201-80 "Ventanas. Terminologías y definiciones".
* UNE 85-222-85 "Acristalamiento y métodos de montaje"
* UNE 85-208-81 "Ventanas. Clasificación de acuerdo con su permeabilidad al aire"
* UNE 85-212-83 " Ventanas. Clasificación de acuerdo con su estanqueidad al agua"
* UNE 85-213-86 "Ventanas. Clasificación de acuerdo con su resistencia bajo efectos del viento"
* UNE 38-066-89 "Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones"
* UNE 38-010-91 "Anodizaciones de aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para los
recubrimientos anódicos sobre aluminio"
BAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel.li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc...
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de
ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529)_7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529)_< 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes_> 450 kg/m3
- Frondoses_> 530 kg/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules_>= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat_>= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta_>= 2,5 mm
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Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària_>= 30 cm
- Amplària_>= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534)_>= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor_>= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824)_<= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades_<= 6 mm
- Testeres_<= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a
4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària_± 1 mm
- Alçària_± 2 mm
- Gruix_± 1 mm
- Rectitud de les arestes_± 2 mm/m
- Planor_± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821)_<= 2 mm
- Gruix de les fulles_± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla_± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper_>= 250 g/m2
- Amb cartró_>= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis_<= 6 cm2
- Amb cartró ondulat_<= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2_>= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat_>= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat
alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)_<= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus_<= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)_<= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors_>= 7 cm
Amplària del travesser de base_>= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans_<= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius_<= 20 mm/m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte
directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BAQQ FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'ha considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel.li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc...
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529)_7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529)_< 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb plafó de partícules_>= 4 mm
- Amb plafó contraplacat_>= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta_>= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària_>= 150 mm
- Amplària_>= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor_>= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm_=< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm_=< 4 mm
- H => 2030 mm_=< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824)_=< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
- H < 1800 mm_=< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm_=< 4 mm
- H => 2030 mm_=< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció de xoc
d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i resistència a la variació
d'humitat, d'acord amb la norma UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària_± 1 mm
- Alçària_± 2 mm
- Gruix_± 1 mm
- Rectitud de les arestes_± 2 mm/m
- Planor_± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821)_=< 1mm
- Gruix de les fulles_± 1 mm
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)_<= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus_<= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)_<= 5% de la peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany_>= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
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L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper_>= 250 g/m2
- Amb cartró_>= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis_<= 6 cm2
- Amb cartró ondulat_<= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2_>= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat_>= 2 mm
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat
alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de
ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel.les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposició de les lamel.les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte al cantell de la fulla_± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 56-822 "Frentes de armarios de obra. Medidas y toleráncias"
*UNE 56-869-95 "Puertas para frentes de armarios de obra. Métodos de ensayo y especificaciones"
BASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl.lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En
la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl.lica no s'han
d'apreciar senyals d'oxidació.
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col.locat a l'alçada de la
vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col.locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un
gir de 180° i ha de tancar automàticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Components:
¦ Material ¦Característiques dels components ¦ porta ¦¦
¦Fusta RF-30 ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦
¦ ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat ¦
¦ ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix ¦
¦ ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦ ¦no tumescent ¦
¦ ¦Cantells de llistó de fusta ¦
¦ ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug, ¦
¦ ¦revestit de xapa ¦
¦Fusta RF-60 ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat ¦
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¦ ¦de partícules ¦
¦ ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat ¦
¦ ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix ¦
¦ ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦
¦ ¦merats, protegit amb làmina no tumescent ¦
¦ ¦Cantells de llistó de fusta ¦
¦ ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug, ¦
¦ ¦revestit de xapa ¦
¦Fusta RF-90 ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers ¦
¦ ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una ¦
¦ ¦làmina no tumescent a cada costat ¦
¦ ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat ¦
¦ ¦Parraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix ¦
¦ ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina ¦
¦ ¦no tumescent ¦
¦ ¦Cantells de llistó de fusta ¦
¦ ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit ¦
¦ ¦amb xapa no tumescent ¦
¦ ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar ¦
¦ ¦i tauler de partícules ignífug i xapat ¦
¦Metàl.lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una, ¦
¦ ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes ¦
¦ ¦mitjançant adhesiu ignífug ¦
Comportament al foc (UNE 23-802):
¦Resistència ¦Resistència ¦Estabilitat ¦Estanquitat ¦Paraflames ¦ al foc ¦
¦ (RF) ¦ (min) ¦ (min) ¦ (min) ¦ (min) ¦
¦ 30 ¦ >= 30 ¦ >= 30 ¦ >= 30 ¦ >= 30 ¦
¦ 60 ¦ >= 60 ¦ >= 60 ¦ >= 60 ¦ >= 60 ¦
¦ 90 ¦ >= 90 ¦ >= 90 ¦ >= 90 ¦ >= 90 ¦
¦ 120 ¦ >= 120 ¦ >= 120 ¦ >= 120 ¦ >= 120 ¦
Dimensions de la finestreta_>= 0,1 m2
Dimensions:
Porta de una fulla Ample de la fulla_<= 120 cm
Portes de dues fulles Ample de la fulla_>= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions_± 1 mm
- Gruix de la fulla_± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes_± 1 mm/m
- Planor_± 1 mm/m
- Torsió del perfil_± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la
meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no
ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL.LICA:
El bastiment i la porta ha d'estar formada per perfils i mecanismes metàl.lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha
d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el
paviment, per fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla_>= 7
- Porta de dues fulles_>= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla_>= 2
- Porta de dues fulles_>= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui
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correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles),
aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full,
o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar
l'escairat dels seus angles. En la porta metàl.lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació
antioxidant.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar
les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accesoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera óptica i pom a la cara
exterior.
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és
d'armari.
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls,
tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la D.T. o en el seu defecte els
que determini la D.F.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin
allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals_± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser resistent als
ambients corrosius.
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la D.T.
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura.
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la D.T.
La separació de brèndoles ha de ser < 12 cm. No ha d'haver forats més grans de 12 cm de diàmetre.
Els extrems han d'estar acabats segons la D.T. Els montants han de tenir dispositius d'ancoratge.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les
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condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.
Composició química de l'acer:
¦ AISI 304 ¦ AISI 316 ¦
¦ C ¦ <= 0,08% ¦ <= 0,08% ¦
¦ Mn ¦ <= 2,00% ¦ <= 2,00% ¦
¦ Si ¦ <= 1,00% ¦ <= 1,00% ¦
¦ Cr ¦ 18,00% - 20,00% ¦ 16,00% - 18,00% ¦
¦ Ni ¦ 8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 14,00% ¦
¦ Mo ¦ - ¦ 2,00% - 2,50% ¦
Resistència a la tracció_>= 600 N/mm2
Toleràncies:
- Gruix_2,5%
- LLargària_0,1%
- Alineació d'arestes_0,2%
- Torsió del perfil_± 1°/m
- Angles_± 1°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres no
flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36-257-74 "Aceros moldeados inoxidables".
BC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vidre laminar format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de
polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb
la categoria indicada (A o B).
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no
trempades, de paral.lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita,
inclusions gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts
components.
Duresa al ratllat (Mohs)_>= 6,5
Coeficient de transmissió tèrmica_<= 4,95 kcal/h m2 °C
- Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986):
- Categoria A:
- Impacte no concentrat d'energia alta_Ha de complir
- Categoria B:
- Impacte no concentrat d'energia alta_Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia baixa_Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia alta_Ha de complir
- Impacte de pedra i "coctel molotov"_Ha de complir
- Assaig d'ebullició_Ha de complir
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA:
Toleràncies:
- Planor de la lluna trempada:
- Superfície <= 0,5 m2_± 2 mm/m
- Superfície > 0,5 m2_± 3 mm/m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les
accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil,
produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la
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vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o
d'un material protector.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la D.T.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària_Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2_0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"ORDEN de 13 de marzo de 1986, por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones
técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de
Industria y Energía"
BD13 TUBS DE PVC
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i residuals. Inclou els
tubs corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el baixant, caixa o pericó (petita evacuació),
així com tubs per a claveguerons i baixants.
S'han considerat els tipus següents:
- Baixants i claveguerones penjats
- Claveguerons soterrats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen.
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a ventilació primària i
secundària.
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos especials d'aigües
agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F.
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix, i
les boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic.
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
La superfície interior ha de ser regular i llisa.
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS:
Característiques geomètriques:
¦ Gruix de paret ¦
¦Diàmetre nominal ¦Tolerància ¦ Llargària ¦Diàmetre ¦embocadura ¦ Sèrie F ¦ Sèrie C ¦
¦ (mm) ¦ exterior ¦ (mm)¦ (mm) ¦ ¦(mm) ¦Tolerància ¦(mm) ¦Tolerància ¦¦ (mm) ¦ ¦ (mm) ¦
¦ 32 ¦ + 0,3 ¦ 23 ¦ 1,8 ¦ + 0,4 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 40 ¦ + 0,3 ¦ 26 ¦ 1,8 ¦ + 0,4 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 50 ¦ + 0,3 ¦ 30 ¦ 1,8 ¦ + 0,4 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 75 ¦ + 0,3 ¦ 40 ¦ 1,8 ¦ + 0,4 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 90 ¦ + 0,3 ¦ 46 ¦ 1,9 ¦ + 0,4 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 110 ¦ + 0,4 ¦ 48 ¦ 2,2 ¦ + 0,4 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 125 ¦ + 0,4 ¦ 51 ¦ 2,5 ¦ + 0,5 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 160 ¦ + 0,5 ¦ 58 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦ 3,2 ¦ + 0,5 ¦
¦ 200 ¦ + 0,6 ¦ 66 ¦ 4,0 ¦ + 0,6 ¦ 4,0 ¦ + 0,6 ¦
Resistència a la tracció (UNE 53-112)_>= 490 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112)_>= 80%
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114)_No s'ha de trencar
Densitat (UNE 53-020)_1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114)_>= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114)_Ha de complir
Estanquitat a l'aigua i a l'aire
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114)_Ha de complir
Toleràncies:
- Ovalació:
¦Diàmetre ¦Tolerància de l'ovalació ¦ Tolerància de l'ovalació ¦
¦nominal ¦en la llargària efectiva ¦a la zona de l'embocadura ¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦ + 1,0 ¦¦ 32 ¦ ¦ - 0 ¦ - 0 ¦
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¦ ¦ + 0,5 ¦ + 1,0 ¦¦ 40 ¦ - 0 ¦ - 0 ¦¦ ¦ + 0,6 ¦ + 1,2 ¦
¦ 50 ¦ ¦ - 0 ¦ - 0 ¦
¦ ¦ + 0,9 ¦ + 1,8 ¦
¦ 75 ¦¦ ¦ - 0 ¦ - 0 ¦
¦ ¦ + 1,0 ¦ + 2,0 ¦
¦ 90 ¦ ¦ - 0 ¦ - 0 ¦
CLAVEGUERONS SOTERRATS:
Característiques geomètriques:
¦Diàmetre ¦Tolerància ¦Longitud mínima embocadura ¦ Gruix de paret ¦
¦nominal ¦ Diàmetre ¦¦ (mm) ¦ exterior ¦ junt ¦ junt ¦nominal ¦tolerància ¦
¦ ¦ (mm) ¦ encolat ¦ elàstic ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦ ¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ ¦ ¦
¦ 110 ¦ + 0,4 ¦ 48 ¦ 66 ¦ 3,0 ¦ + 0,5 ¦
¦ 125 ¦ + 0,4 ¦ 51 ¦ 71 ¦ 3,1 ¦ + 0,5 ¦
¦ 160 ¦ + 0,5 ¦ 58 ¦ 82 ¦ 4,0 ¦ + 0,6 ¦
¦ 200 ¦ + 0,6 ¦ 66 ¦ 98 ¦ 4,9 ¦ + 0,7 ¦
¦ 250 ¦ + 0,8 ¦ 74 ¦ 138 ¦ 6,1 ¦ + 0,9 ¦
¦ 315 ¦ + 1,0 ¦ 82 ¦ 151 ¦ 7,7 ¦ + 1,0 ¦
¦ 400 ¦ + 1,0 ¦ - ¦ 168 ¦ 9,8 ¦ + 1,2 ¦
¦ 500 ¦ + 1,0 ¦ - ¦ 198 ¦ 12,2 ¦ + 1,5 ¦
¦ 630 ¦ + 1,0 ¦ - ¦ 237 ¦ 15,4 ¦ + 1,8 ¦
¦ 710 ¦ + 1,0 ¦ - ¦ 261 ¦ 17,4 ¦ + 2,0 ¦
¦ 800 ¦ + 1,0 ¦ - ¦ 288 ¦ 19,6 ¦ + 2,2 ¦
Resistència a la tracció (UNE 53-112)_>= 450 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112)_>= 80%
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332)_No s'ha de trencar
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332)_>= 79°C
Comportament a la calor, variació longitudinal_<= 5%
Estanquitat a l'aigua i a l'aire per unions amb junt elàstic (UNE 53-332)_Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado
para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales
Medidas."
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para
canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. Características
y métodos de ensayo."
BD1Z MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus
paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o
dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D)_5 <= D <= 50 cm
Amplària_>= 1,5 cm
Gruix_>= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització)_>= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment_>= 98,5%
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Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BDW3 ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió
entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
- Elements especials per a desguàs de tub de plom
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FIBROCIMENT NT:
* UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios.
Medidas, condiciones técnicas de suministro.
DESGUÀS DE PVC:
* UNE-EN 1401-1 1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
BAIXANT DE PVC:
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BDY3 ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió
entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
- Elements especials per a desguàs de tub de plom
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FIBROCIMENT NT:
* UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios.
Medidas, condiciones técnicas de suministro.
DESGUÀS DE PVC:
* UNE-EN 1401-1 1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema.
BAIXANT DE PVC:
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BE22 CALDERES DE GAS AMB CREMADORS ATMOSFÈRICS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Calderes de gas amb cremadors atmosfèrics de peu o murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a calefacció
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- De peu
- Mural
Han d'estar formades per:
- Cremador
- Cos de caldejament
- Mecanisme d'encesa automàtica o flama pilot permanent
- Sistema de control automàtic amb termòstat de regulació
- Sortida de fums amb sistema antiretorn
- Caixa de connexió elèctrica per a corrent monofàsic, connexió a terra i per a comandament exterior
- En el circuit de gas, dos punts per a prendre la pressió
- Termòstat de temperatura d'aigua
- Entrada de gas
- Entrada i sortida d'aigua de calefacció
- Desguàs i vàlvula de seguretat
- Un bastidor metàl.lic per a suport de tots els elements
- Una envoltant de planxa metàl.lica del bastidor anterior, fàcilment desmuntable
Les calderes per a aigua calenta sanitària han de tenir a més:
- Bescanviador per a aigua calenta sanitària
- Vàlvula inversora calefacció-aigua calenta sanitària
- Entrada d'aigua freda
- Sortida d'aigua calenta sanitària
- Sortida d'aigua calenta al dipòsit acumulador
Les calderes murals han de tenir a més:
- Bomba de circulació
- Dipòsit d'expansió
- Mecanisme regulador de cabal de gas
- Connexions de fluids a la part inferior
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caldera, ni cap dels seus components, han de tenir en cap de les seves parts deformacions, fissures o
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments.
La qualitat i el gruix dels materials utilitzats en la fabricació de la caldera no s'han de modificar de manera
important durant el temps previst de vida útil de l'aparell, treballant en condicions normals d'instal.lació i ús.
Totes les parts de la caldera han de poguer resistir les accions mecàniques, químiques i tèrmiques a les que
puguin estar sotmeses durant l'ús normal.
Els materials aigües avall del bescanviador de calor han de ser resistents a la corrosió o han d'estar dotats
d'una protecció eficaç contra la corrosió.
Queda expressament prohibit l'ús de materials a base d'amiant.
Els cordons de soldadura no poden presentar fissures ni defectes de continuïtat.
Els aïllaments tèrmics han de resistir sense deformar-se temperatures de fins a 120ºC, i han de conservar
les seves característiques aïllants sotmesos a les influències tèrmiques i a l'envelliment.
L'aïllament tèrmic ha de ser de material incombustible. Es permet l'us de materials inflamables en els
següents casos:
- L'aïllament està aplicat sobre superfícies en contacte amb l'aigua
- La temperatura de les superfícies sobre les que està aplicat l'aïllament es inferior a 85ºC en règim normal
de funcionament.
- L'aïllament està protegit per una làmina de material incombustible de gruix adequat
Les peces del cos dels dispositius de regulació o control i seguretat que separin directament o indirecta un
recinte que contingui gas amb relació amb l'atmosfera han d'estar fabricats exclusivament amb materials
metàl.lics.
L'ús de peces de zenc en els elements descrits al paràgraf anterior queda restringit a les especificacions
donades per la norma UNE_EN 297 1995.
Les connexions de la caldera han de ser fàcilment accessibles, han d'estar clarament identificades en les
instruccions tècniques i eventualment sobre la caldera.
L'espai al voltant de les connexions ha de ser el suficient per tal de que un cop retirada l'envoltant quedi
l'espai necessari per a les eines de muntatge i desmuntatge.
El circuit de gas ha de ser estanc.
El disseny de la caldera ha de ser tal que quan aquesta estigui instal.lada i es faci servir segons les
instruccions del fabricant, sigui possible purgar l'aire dels conductes d'aigua de la caldera si aquesta no es
autopurgant.
La caldera no ha de produir condensacions durant el seu funcionament al régim de temperatura donat per la
regulació.
Les parts constructives que estiguin a l'abast durant l'ús i el manteniment, d'acord amb les instruccions del
fabricant no han de presentar angles vius ni arestes tallants susceptibles de ferir a persones encarregades
del funcionament i manteniment.
L'usuari ha de poder accedir a tots els botons i comandaments necessaris per a l'us normal de la caldera, i
manipular-los preferenment sense haver d'aixecar cap envoltant.
Tota caldera ha de disposar, com a mínim, d'un dispositiu que permeti a l'usuari controlar l'arribada del gas
al cremador.
El tall de gas s'ha de poder fer sense demora, es a dir, sense dependre de l'inèrcia de cap mecanisme.
La clau de gas ha d'estar feta de manera que sigui impossible fer falses maniobres. Si aquest dispositiu pot
donar lloc a confusió, aleshores la seva posició ha d'anar marcada mitjançant símbols.
Si la vàlvula de gas es un dispositiu de tipus giratori, aleshores el sentit de gir de tancament ha de ser el de
les agulles del rellotge.
Tots els marcats destinats a l'usuari han de ser fàcilment visibles i han d'estar fets de forma clara e
indeleble.
Les peces que hagin de ser comprovades o desmuntades durant les operacions de manteniment han de ser
fàcilment accessibles un cop enretirada la envoltant.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col.locar-les en
una posició incorrecta durant el muntatge.
Segons les instruccions del fabricant, el cremador, la cambra de combustió, i les parts en contacte amb els
productes de la combustió, s'han de poder netejar fàcilment i s'han de poder despendre fàcilment amb vistes
al seu manteniment, sense necessitat de fer servir utillatge especial i sense necessitat de desconnectar la
caldera de la xarxa d'aigua i gas.
L'equipament elèctric de la caldera ha de complir els requisits especificats a la norma UNE_EN 60335-1. Si
la caldera està equipada amb components o sistemes elèctrics, que proporcionin una funció de seguretat,
aquests han de complir la norma UNE_EN 298 per als nivells d'immunitat de compatibilitat electromagnètica.
El sistema de seguretat de la caldera ha d'estar concebut segons el principi de la pòsició de repòs.
El funcionament dels dispositius de seguretat no es pot veure anul.lat pels dispositius d'ajust i de regulació i
control.
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El sistema de regulació i de seguretat ha d'estar dissenyat de manera que resulti impossible dur a terme
dues o més maniobres la combinació de les quals resulti inadmissible. L'ordre de les operacions ha d'estar
fixat de tal manera que sigui impossible canviar aquest ordre.
Els órgans d'ajust i regulació per als dispositius no han de ser intercanviables quan aixó pugui donar lloc a
confusió.
A més, quan hi hagi més d'un comandament, la intercanviabilitat d'aquests comandaments ha de ser
impossible si aixó es presta a confusió.
Els elastòmers usats en els dispositius de prereglatge, de regulació o control i de seguretat han de complir
els requisits que els siguin aplicables de les normes UNE_EN 278, 279, o 291.
Els cargols d'ajust han d'estar disposats de manera que no puguin caure a l'interior dels tubs recorreguts pel
gas.
En el circuit d'aigua de calefacció hi ha d'haver una vàlvula de seguretat amb desguàs conduït.
A la part frontal hi ha d'haver els comandaments així com el manòmetre i el termòmetre del circuit de
calefacció.
A la part superior hi ha d'haver la sortida de fums.
Ha de quedar a la vista.
Els punts per a la presa de pressió han d'anar situats, un abans del primer element de seguretat i l'altre
després de l'últim i abans del cremador.
Ha de tenir els elements de seguretat que tallin automàticament l'entrada de gas, que s'ha de restablir
forçosament a mà, davant les emergències següents:
- Sobreescalfament de l'aigua
- Fallides de la bomba de circulació
- Manca d'aigua
- Fallida de la flama
El termòstat ha de cumplir la norma CEI 730-2-9.
En les condicions normals de funcionament, cap recubriment ni cap component de la caldera ha de
despendre olors ni fums tóxics.
Tant la caldera com el cremador han de correspondre a un tipus homologat pels Serveis Tècnics del
Ministeri d'Indústria i Energia.
La caldera ha de portar una placa de característiques, visible un cop instal.lada, amb les dades següents:
- Nom del fabricant
- Número d'ordre i any
- Model i tipus
- Categoria
- Potència útil nominal i consum calorífic mínim
- Pressió màxima de l'aigua de servei
- Pressió d'alimentació corresponent als gasos definits a la norma UNE 60-002
- Temperatura màxima de l'aigua de sortida
- Dades elèctriques necessàries
- Contrasenya i data de registre del tipus
- Tipus de gas
- Pressió a la que ha estat regulada
Potència elèctrica absorbida_<= 100 W
Tensió elèctrica_220 V corrent monofàsic + connexió a terra
Temperatura de l'aigua de la calefacció_<= 90°C
Pressió del circuit de calefacció_<= 3,5 bar
Temperatura de la sortida de fums_<= 240°C
Temperatura de consigna del termòstat
de seguretat de reescalfament de l'aigua_<= 59°C
CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA:
El circuit d'aigua calenta i el d'aigua calenta sanitària han d'estar separats.
Els materials de les parts que continguin aigua sanitària no han d'afectar a la qualitat de l'aigua sanitària ni
pel que fa a la salut, ni pel que fa al gust de la mateixa.
Els materials han de ser els apropiats per a complir la seva funció, en les condicions de servei previstes i a
la pressió máxima d'aigua indicada pel fabricant.
Els requisits relatius als materials d'aïllament tèrmic i el seu ús, s'han d'aplicar exclusivament a les parts del
circuit sanitari susceptibles d'entrar en contacte amb les flames o situades en les proximitats de la sortida
dels productes de la combustió.
Tot el circuit de l'aigua calenta sanitària ha d'estar constituït per materials resistents a la corrosió o ha
d'estar protegit contra la corrosió.
D'acord amb les instruccions del fabricant, el circuit d'aigua sanitaria s'ha de poder buidar sense que la
descàrrega d'aigua comprometi a la seguretat elèctrica.
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Temperatura de la sortida d'aigua calenta sanitària_<= 50°C
Pressió del circuit d'aigua calenta sanitària_<= 7 bar
Mesura de temperatura del termòstat_± 10 K
CALDERES MURALS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA I PER ACUMULACIÓ:
Junt amb la caldera monobloc s'ha de subministrar el dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, provist
d'un termòstat de comandament i de vàlvula de seguretat.
L'acumulador ha de portar una placa, ben visible un cop instal.lat, que ha d'indicar les característiques
següents:
- Nom del fabricant
- Contrasenya i data del registre tipus
- Número de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Capacitat
CALDERES COL.LOCADES DE PEU:
A la seva part del darrera hi ha d'haver les connexions de fluids.
Ha de tenir elements de seguretat per a tallar l'entrada de gas si la pressió de pas es per sota del mínim de
funcionament. El subministrament s'ha de restablir a mà.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Ha d'anar acompanyada de:
- "Instruccions per a l'Usuari" on hi ha de constar, com a mínim, la seguent informació:
- Les operacions normals de funcionament, neteja i manteniment
- Les precaucions quan hi hagi perill de gelades
- Les precaucions contra l'ùs inadequat.
- "Instruccions d'Instal.lació" ha de donar informació sobre:
- La instal.lació correcte, l'ajustatge, el manteniment i el funcionament
- Normes i reglaments
- Corbes de potència
- Rendiment entre el 50% i el 120% de la potència nominal
- Tipus de fluid produït i temperatura corresponent
- Característiques de l'aigua d'alimentació
- Capacitat d'aigua de la caldera
- Cabal mínim d'aigua
- Esquema elèctric
- Dimensions exteriors i cotes dels punts per connectar amb els serveis exteriors
- La màxima temperatura de l'aigua en ºC
- El mètode recomanat per a la neteja de la caldera
- Una indicació dels aparells de regulació o control que es poden emprar
- Les precaucions a adoptar per a limitar el nivell sonor de funcionament
- La obligatorietat de connectar a terra les calderes amb equip eléctric
- Per a les calderes que puguin funcionar amb més d'un gas, les operacions necessàries per a passar d'un
tipus de gas a un altre amb una indicació on s'expressi clarament que aquesta manipulació només la podrà
dur a terme un professional qualificat i indicant que l'element de prereglatge s'ha de precintar despres del
reglatge.
- Distancies mínimes que s'han de respectar per als materials fácilment inflamables
- Descripció general de la caldera amb ilustracións de les parts principals que es puguin extreure i substituir
- Indicació del cabal de fums per al dimensionat de la xemeneia
- Acta d'aprovació del model del Ministeri d'Indústria i Energia
- Acta de prova del constructor
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión
"Reglamento de Aparatos a Presión."
UNE_EN 297 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos
B11 y B11BS equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo específico nominal es igual o inferior
a 70kW."
BE41 XEMENEIES CIRCULARS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Xemeneies circulars d'evacuació de fums en mòduls rectes encastables.
S'han considerat els materials següents:
- Acer inoxidable amb reblert de fibra
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els materials de xemeneies per a l'evacuació a l'exterior dels productes de la combustió han d'estar d'acord
amb les prescripcions de la norma UNE 123-001.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva manipulació, així
com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal funcionament.
Temperatura de treball:
¦ Acer inox.+ fibra ¦ ¦
¦ + acer inox. ¦ <= 1000°C ¦
Gruix i pes segons diàmetre:
¦ ¦ Diàmetre (mm) ¦ Gruix (mm) ¦ Pes (kg/m) ¦
¦ Acer inox.+ fibra ¦ 160 ¦ <= 25 ¦ <= 6,3 ¦
¦ + acer inox. ¦ 250 ¦ <= 30 ¦ <= 9,3 ¦
¦ ¦ 400 ¦ <= 37,5 ¦ <= 16,8 ¦
XEMENEIES D'ACER INOXIDABLE I REBLERT DE FIBRA:
Han d'estar construides amb dos cilindres concèntrics de planxa d'acer inoxidable, amb separació de llana
mineral.
El cilindre interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials, segons el combustible que
cremi:
- Combustió de gas-oil o combustibles gasossos_F-3504
- Combustió de fuel-oil_F-3534
El cilindre exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials, segons el lloc a on es trobi
muntada:
- Xemeneies en contacte directe amb l'aire exterior_F-3504
- Xemeneies en contacte dierecte amb ambients marins_F-3534
En xemeneies per a ús interior amb protecció adicional, la paret exterior pot ser d'acer galvanitzat, alumini o
de qualsevol altre material susceptible de ser homologat. La paret interior serà sempre d'acer inoxidable.
Els elements de fixació de la xemeneia en contacte amb l'aire exterior han de ser d'acer inoxidable i han de
seguir el mateix criteri de selecció que el material fet servir per al tub exterior.
La xapa exterior galvanitzada ha de tenir recobriment i toleràncies segons la norma UNE 36-130.
Quan la xemeneia sigui exterior a l'edifici o estigui adossada al mateix, les pèrdues de calor a través de la
seva superfície han de ser:
- Per a combustibles sòlids_=< 1,45 W/m2.°C
- Per a combustibles gasossos_=< 2 W/m2.°C
Aquests coeficients s'han de calcular a una temperatura dels materials constituents de la xemeneia i del
conducte de fums de 200°C.
Quan la xemeneia sigui interior a l'edifici ha d'estar aillada tèrmicament de manera que la resistència tèrmica
sigui tal que la temperatura de la superfície de la paret dels locals adjacents a la xemeneia no superi en 5°C
la temperatura ambient de
projecte d'aquest local i en cap cas ha de ser superior a 28°C.
L'aïllament de la xemeneia a de resistir, en règim continu, una temperatura mínima de 600°C.
Tot i complir-se les condicions anteriors, a la zona d'unió entre mòduls, cap punt podrà estar a una
temperatura superior a 60°C, mesurat a una temeperatura dels gasos de 240°C i ambient de 20°C.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
XEMENEIES D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER INOXIDABLE:
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin.
Han d'anar marcats amb les dades següents:
- Nom del fabricant.
- Identificació de marca, model i tipus.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament
sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias."
UNE 123-001-94 "Chimeneas. Cálculo y diseño."
TUBS D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER INOXIDABLE:
Reial Decret 2532/1985
UNE 123-002-95 "Chimeneas modulares metálicas."
BE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conductes circulars metàl.lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en móduls de 3 a 5 m de
llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la
seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de
funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Característiques tècniques:
¦ Alumini rígid ¦ Acer inoxidable ¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7
¦1¦
¦Pes xapa(kg/m2)
¦ 1,72
¦ 8,1 ¦
¦Diàmetre (mm)
¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400 ¦
¦Pres. Treball(mm.c.d.a.) ¦ <=150 ¦=100 ¦<=100 ¦<=150 ¦
¦(UNE 100-102)¦
Característiques tècniques:
¦ Alumini ¦ Planxa acer ¦ Flexible ¦ galvanitzat ¦
¦Gruix (mm) ¦ no definit ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦
¦Diàm. (mm) ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400 ¦
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9 ¦
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl.lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb
plegament articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.
Estiratge per metre d'origen comprimit_<= 5 m
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl.lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu
diàmetre, formant un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància ¦ ( mm ) ¦
¦ 100
¦ + 0,5
¦ 125
¦ + 0,5
¦ 160
¦ + 0,6
¦ 200
¦ + 0,7
¦ 250
¦ + 0,8
¦ 400
¦+1
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament
sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias."
* UNE 100-102-88 "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos."
* UNE 100-104-88 "Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción."
BEW4 ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i
no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves
aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BF21 TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments,
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a
l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies.
Característiques dimensionals:
¦ Tub ¦ Fondària ¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Llargària ¦
¦ màxima ¦exterior ¦ paret ¦ ¦
¦irregularitat ¦ teòric ¦(DIN 2440)¦ ¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦ 1/8" ¦ 0,25 ¦ 10,2 ¦ 2 ¦ ¦
¦ 1/4" ¦ 0,30 ¦ 13,5 ¦ 2,35 ¦ ¦
¦ 3/8" ¦ 0,30 ¦ 17,2 ¦ 2,35 ¦ ¦
¦ 1/2" ¦ 0,30 ¦ 21,3 ¦ 2,65 ¦ ¦
¦ 3/4" ¦ 0,30 ¦ 26,9 ¦ 2,65 ¦ ¦
¦ 1" ¦ 0,40 ¦ 33,7 ¦ 3,25 ¦ ¦
¦1"1/4 ¦ 0,40 ¦ 42,4 ¦ 3,25 ¦ 4 - 8 ¦
¦1"1/2 ¦ 0,40 ¦ 48,3 ¦ 3,25 ¦ ¦
¦ 2" ¦ 0,50 ¦ 60,3 ¦ 3,65 ¦ ¦
¦2"1/2 ¦ 0,50 ¦ 76,1 ¦ 3,65 ¦ ¦
¦ 3" ¦ 0,50 ¦ 88,9 ¦ 4,05 ¦ ¦
¦ 4" ¦ 0,60 ¦ 114,3 ¦ 4,50 ¦ ¦
¦ 5" ¦ 0,60 ¦ 139,7 ¦ 4,85 ¦ ¦
¦ 6" ¦ 0,60 ¦ 165,1 ¦ 4,85 ¦ ¦
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat,
semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir
perimmersió en bany calent de zinc.
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Pressió de treball (UNE 19-002)_<= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062)_>= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
¦ Tub ¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Ovalitat ¦Excentricitat ¦Llargària ¦
¦exterior ¦ paret ¦ ¦(gruix mínim ¦ ¦
¦ teòric ¦ ¦ ¦ puntual) ¦ ¦
(mm) ¦ (mm) ¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1/8" ¦ ± 0,4 ¦ - 0,25 ¦ 9,8 - 10,6 ¦ >=1,75 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1/4" ¦ - 0,3 ¦ - 0,3 ¦ 13,2 - 14 ¦ >=2 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,3 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3/8" ¦ - 0,5 ¦ - 0,3 ¦ 16,7 - 17,5 ¦ >=2 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1/2" ¦ - 0,3 ¦ - 0,3 ¦ 21 - 21,8 ¦ >=2,3 ¦ 6% ¦
¦ ¦ ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3/4" ¦ ± 0,4 ¦ - 0,3 ¦ 26,5 - 27,3 ¦ >=2,3 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1" ¦ - 0,4 ¦ - 0,4 ¦ 33,3 - 34,2 ¦ >=2,8 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦1"1/4 ¦ - 0,4 ¦ - 0,4 ¦ 42 - 42,9 ¦ >=2,8 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦sense límitt¦ ¦ ¦ ¦
¦1"1/2 ¦ - 0,4 ¦ - 0,4 ¦ 47,9 - 48,8 ¦ >=2,8 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2" ¦ - 0,6 ¦ - 0,5 ¦ 59,7 - 60,8 ¦ >=3,2 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,5 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦2"1/2 ¦ - 0,8 ¦ - 0,5 ¦ 75,3 - 76,6 ¦ >=3,2 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,6 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3" ¦ - 0,9 ¦ - 0,5 ¦ 88 - 89,5 ¦ >=3,5 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 0,7 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4" ¦ - 1,2 ¦ - 0,6 ¦113,1 - 115 ¦ >=4 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 1,1 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5" ¦ - 1,2 ¦ - 0,6 ¦138,5 - 140,8 ¦ >=4,2 ¦ 6% ¦
¦ ¦ + 1,4 ¦sense límit¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6" ¦ - 1,2 ¦ - 0,6 ¦163,9 - 166,5 ¦ >=4,2 ¦ 6% ¦
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament
sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 "Tubos de acero; tubos roscados semipesados."
BF52 TUBS DE COURE SEMIDUR
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs de coure semidur per a instal.lacions portadores de fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han
d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Coure (UNE 37-137)_C-1130
Estat (UNE 37-136)_(semidur) H-4
Llargària_5 m
Toleràncies:
- Diàmetre:
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¦DN (mm) ¦ 6 8 10 12 14 15 16 18 ¦ 22 28 ¦ 35 42 54 64 76 89 108 ¦
¦Diàmetre ¦ ¦ ¦ ¦
¦exterior ¦ ± 0,045 ¦± 0,055 ¦ ± 0,07 ¦
¦(mm) ¦ ¦ ¦ ¦
- Gruix de paret:
¦ ¦ Gruix (mm) ¦
¦ ¦ 0,5 ¦ 0,75 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,5 2 2,5 ¦
¦ Gruix de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ paret ¦± 0,05 ¦± 0,075 ¦± 0,10 ¦± 0,12 ¦ ± 0,15 ¦
¦ (mm) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament
sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BFQ1 AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE VIDRE
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aïllament tèrmic de conduccions amb tub rígid de llana de vidre formats per fibres de vidre aglomerades
amb resines termoenduribles, amb un tall a tota la generatriu.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del
condensat.
Llargària_1,2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C_<= 0,031 kcal/m°C h
Temperatures d'utilització (T)_- 30°C <= T <= + 250°C
Reacció al foc_M0
Les característiques anteriors s'han de determinar segons el Reial Decret 1637/86.
Toleràncies:
- Llargària_± 10 mm
- Diàmetre interior_± 2 mm
- Gruix de la paret_± 3 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les
humitats i els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1637/86 "Especificaciones técnicas de los productos de fibra de vidrio utilizados como
aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de Indústria y Energía."
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
BFW2 ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal.lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
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- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10242-95 "Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías"
BFW5 ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal.lacions d'edificació i
d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BFY2 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BFY5 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BFYQ PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BH11 LLUMS DECORATIUS ADOSSABLES AMB TUBS FLUORESCENTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer esmaltat, amb difusor o sense, per un tub
fluorescent de 18, 36 o 58 W, o per a dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, o per a quatre tubs fluorescents
de 36 W, A.F., per a muntar superficialment.
S'han de considerar els següents tipus de difusors:
- Reticulat metàl.lic
- Cubeta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complet i format per: portalàmpades, reactàncies, condensador corrector
per a A.F. i regletes de connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple, de suspensió lateral i manipulable per
una sola persona.
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre mitjançant visos, o be per anar
suspés d'un carril portant o pendular.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició
prevista, han de ser autoextingibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació_220 V
- Freqüència_50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20-324)_IP-20X
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21-031)_Classe A05VV-F
Secció dels cables de connexió (UNE 20-346)_>= 0,75 mm2
Aïllament (R.E.B.T.)_Classe I
Resistència a l'aïllament (UNE 20-346)_>= 2 M ohms
Rigidesa dielèctrica (UNE 20-346)_Ha de complir
Resistència mecànica i a la calor (UNE 20-346)_Ha de complir
Reducció d'interferències radioelèctriques (UNE 20-507)_Ha de complir
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Dimensions del llum segons tipus de difusor i nombre de tubs:
¦ Tipus ¦Nombre ¦Potència ¦Dimensions ¦
¦ difusor ¦ tubs ¦ (W) ¦ (mm) ¦
¦ 1 ¦ 18 ¦ 620x160x93 ¦
¦ 1 ¦ 36 ¦1250x160x93 ¦
¦RETICULAT ¦ 1 ¦ 58 ¦1550x160x93 ¦
¦METÀL.LIC ¦ 2 ¦ 36 ¦1250x300x93 ¦
¦ ¦ 2 ¦ 58 ¦1550x300x93 ¦
¦ ¦ 4 ¦ 36 ¦1250x620x93 ¦
¦ ¦ 1 ¦ 18 ¦ 658x102x112 ¦
¦ ¦ 1 ¦ 36 ¦1268x102x112 ¦
¦CUBETA ¦ 1 ¦ 58 ¦1568x102x112 ¦
¦ ¦ 2 ¦ 36 ¦1313x207x91 ¦
¦ ¦ 2 ¦ 58 ¦1615x207x91 ¦
¦ ¦ 4 ¦ 36 ¦1255x630x133 ¦
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 60968-93 "Lámparas con balasto propio para sevicios generales de iluminación. Requisitos de
seguridad."
UNE_EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares."
UNE_EN 60928-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes
tubulares. Prescripciones generales y de seguridad."
BH13 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT PER A LÍNIA CONTÍNUA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llum decoratiu de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat o amb xassís d'alumini anoditzat,
per a linia continua, sense difusor, per a un tub fluorescent de 36 o 58 W o per a dos tubs fluorescents de 36
W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El xassís ha de ser d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat.
Ha d'incorporar un equip elèctric complet i format per: portalàmpades, reactàncies, condensador corrector
per a A.F. i regletes de connexió.
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé per anar suspés d'un
carril portant o pendular.
Els borns han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra
Tensió nominal d'alimentació_220 V
- Freqüència_50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20-324)_IP-20X
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21-031)_Classe A05VV-F
Secció dels cables de connexió (UNE 20-346)_>= 0,75 mm2
Aïllament (R.E.B.T.)_Classe I
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Resistència a l'aïllament (UNE 20-346)_>= 2 M ohms
Rigidesa dielèctrica (UNE 20-346)_Ha de complir
Resistència mecànica i a la calor (UNE 20-346)_Ha de complir
Reducció d'interferències radioelèctriques (UNE 20-507)_Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
BH21 LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES AMB TUBS FLUORESCENTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini
anoditzat, per a encastar, amb difusor, per 3 o 4 tubs fluorescents de 18 o 58 W A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El xassís ha de ser quadrat o rectangular.
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i
regletes de connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició
prevista, han de ser autoextingibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació_220 V
- Freqüència_50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20-324)_IP-20X
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21-031)_Classe A05VV-F
Secció dels cables de connexió (UNE 20-346)_>= 0,75 mm2
Aïllament (R.E.B.T.)_Classe I
Resistència d'aïllament (UNE 20-346)_>= 2 M ohms
Rigidesa dielèctrica (UNE 20-346)_Ha de complir
Resistència mecànica i a la calor (UNE 20-346)_Ha de complir
Reducció d'interferències radioelèctriques (UNE 20-507)_Ha de complir
Dimensions nominals:
- Llums de 3 o 4 tubs de 18 W_620x620x100 mm
- Llums de 3 o 4 tubs de 36 W_1220x620x100 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
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- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 60598-2-2 1993 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección dos: Luminarias empotradas.
(Versión oficial en 60598-2-2:1989)."
UNE_EN 60968-93 "Lámparas con balasto propio para sevicios generales de iluminación. Requisitos de
seguridad."
UNE_EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares."
UNE_EN 60928-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes
tubulares. Prescripciones generales y de seguridad."
UNE_EN 60598-2-2 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas."
BH25 LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES PER A LÍNIA CONTINUA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a linia
continua, sense difusor o amb difusor metàl.lic de lamel.les, per a 1 o 2 tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El xassís ha de ser d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat.
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i
regletes de connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició
prevista, han de ser autoextingibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació_220 V
- Freqüència_50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20-324)_IP-20X
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21-031)_Classe A05VV-F
Secció dels cables de connexió (UNE 20-346)_>= 0,75 mm2
Aïllament (R.E.B.T.)_Classe I
Resistència d'aïllament (UNE 20-346)_>= 2 M ohms
Rigidesa dielèctrica (UNE 20-346)_Ha de complir
Resistència mecànica i a la calor (UNE 20-346)_Ha de complir
Reducció d'interferències radioelèctriques (UNE 20-507)_Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
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- Referència
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 60598-2-2 1993 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección dos: Luminarias empotradas.
(Versión oficial en 60598-2-2:1989)."
UNE_EN 60968-93 "Lámparas con balasto propio para sevicios generales de iluminación. Requisitos de
seguridad."
UNE_EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares."
UNE_EN 60928-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes
tubulares. Prescripciones generales y de seguridad."
UNE_EN 60598-2-2 93 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas."
BH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia,
com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de
descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de
conductors elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició
prevista, han de ser autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
¦Tipus ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦de 175 a 300 ¦
¦Potència (W) ¦ <= 12 ¦ <= 8 ¦
Tensió nominal d'alimentació_220 V
- Freqüència_50 Hz
Superfície il.luminada (m2):
¦Tipus ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦de 175 a 300 ¦
¦S (m2) ¦ >= 28 ¦ >= 60 ¦
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20-062)_>= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20-324)_IP-223
Aïllament (R.E.B.T.)_Classe II A
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
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- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
* UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia."
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones."
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación."
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación."
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación."
UNE_EN 60968-93 "Lámparas con balasto propio para sevicios generales de iluminación. Requisitos de
seguridad."
UNE_EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares."
UNE_EN 60928-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes
tubulares. Prescripciones generales y de seguridad."
UNE_EN 60924-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes
tubulares. Prescripciones generales y de seguridad."
UNE 20-062-93 1R "Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento."
UNE 20-392-93 1R "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia
Prescripciones de funcionamiento."
FLUORESCÈNCIA:
* UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia."

BHB2 LLUMS ESTANCS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA O DESCÀRREGA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llum estanc sense reflector i amb reixeta o amb reflector extensiu i sense reixeta, amb cos de fosa
d'alumini o de ferro fos, IP-55X, per a làmpada d'incandescència de 60-100 W o 150-200 W.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos de fosa d'alumini o de ferro fos, un difusor de vidre resistent i junt d'estanquitat.
El tancament es farà mitjançant visos inoxidables.
El cos ha de portar orificis que permetin la seva fixació adossada al sostre o a la paret.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa.
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles.
Tensió nominal d'alimentació_220 V
- Freqüència_50 Hz
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21-031)_VV 500F
Secció dels cables de connexió (UNE 20-346)_>= 2 M ohms
Rigidesa dielèctrica (UNE 20-346)_Ha de complir
Resistència mecànica a la calor (UNE 20-346)_Ha de complir
Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE 20-507)_Ha de complir
Si el llum porta reixeta de protecció aquesta ha de ser d'acer galvanitzat o inoxidable.
Si el llum porta reflector aquest ha de ser extensiu de xapa d'alumini abrillantat.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
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- Potència nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-324-89 2R "Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes."
UNE_EN 60598-1 1992 "Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos."
UNE_EN 60598-2-1 1993 "Luminarias. Parte segunda. Reglas particulares sección uno. Luminarias fijas de
uso general."
BHW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS DECORATIUS MUNTATS
SUPERFICIALMENT
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, llums decoratius amb làmpades
fluorescents compactes amb casquet, o de llums decoratius per a línia contínua, per a muntar
superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BHW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització o de comandaments a distància
autonoms.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BHWB PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents, llums estancs amb làmpades
d'incandescència o descàrrega o de llums antideflagrants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
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- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ13 LAVABOS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
- Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al
suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició
instal.lada, es observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes
d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col.locació del conjunt d'aixetes.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es
produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids_Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis_Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics_Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques_Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic_Sense signes visibles d'esquerdaments,
escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana_=< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques_4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
Toleràncies:
- Amplària (lavabo)_- 5 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col.locar en posició
vertical.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas."
BJ14 INODORS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
- Inodor per a suport mural o per col.locar sobre el paviment
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids_Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis_Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics_Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques_Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic_Sense signes visibles d'esquerdaments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana_=< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques_4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i
un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas."
BJ1A ABOCADORS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
- Abocador
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició
instal.lada, es observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes
d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es
produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les
indicacions de la norma UNE-EN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids_Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis_Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics_Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques_Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic_Sense signes visibles d'esquerdaments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana_=< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques_4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
Toleràncies:
- Dimensions_- 10 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col.locar en posició
vertical.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas."
BJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial
d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic,
unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a
col.locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts)_No han
d'aparèixer esquerdes ni clivelles Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió
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de 60 g/cm2)_No ha de perdre la brillantor Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant,
eliminant-lo després)_No ha de deixar senyal de coloració Resistència al xoc (amb una bola d'acer de
diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm)_No ha de deixar senyal Resistència als agents químics (àcid
nítric)_No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport_130 mm
Alçària mínima del suport_75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col.locació de cargols contra el parament; l'altre ha de
permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma perquè
l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanització_>= 275 g/m2
Puresa del zinc_98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de
complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver
rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre_110 mm
Densitat (UNE 53-020)_1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114)_> 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114)_>= 450 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (53-114)_>= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114)_>= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva_+ 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà_+ 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva_+ 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà_+ 0,4 mm
REIXETA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic_0,92 gr/cm3
Humitat_< 0,1%
Punt d'inflamació_> 225°C
Punt de degoteig_+ 60°C
Temperatura de servei_-20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació_-10°C - +40°C
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un
nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
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Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, SIFÓ I MANIGUET:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
PASTA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53-114-87 (2) 3R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado
para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales.
Características y métodos de ensayo."
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS I PASTA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Automescladora
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i
una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix del cos_>= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment_>= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment_>= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)_No han d'apareixer bombolles, exfoliacions,
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551)_No s'han de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de
cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o automescladora), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
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En l'aixeta automescladora, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de
gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un
distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703)_0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col.locació, a 16 bar (UNE 19-703)_No
s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col.locació, a 4 bar (UNE
19-703)_No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador
tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703)_No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703)_>= 6 N m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal.lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ24 AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han
de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix del cos_>= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment_>= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat)_>= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)_No han d'apareixer bombolles, exfoliacions,
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551)_No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col.locació, a 16 bar (UNE 19-703)_No
s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col.locació, a 4 bar (UNE
19-703)_No s'han de produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.
Temps de sortida d'aigua_6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua_1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703)_0,2 l/s
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal.lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ2A AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Fluxors murals de llautó cromat per a abocadors, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada, per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9
de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
La maneta o el polsador ha de permetre un accionament d'obertura i de tancament suau i precís.
Temps de sortida d'aigua_6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua_1,5 - 2 l/s
Gruix del cos_>= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment_>= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat)_>= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)_No han d'apareixer bombolles, exfoliacions,
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551)_No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col.locació, a 16 bar (UNE 19-703)_No
s'han de produir fuites Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col.locació, a 4 bar (UNE 19-703)_No s'han de produir fuites
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les instruccions d'instal.lació i muntatge.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BM13 SIRENES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sirenes electròniques i electromecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Sirenes electròniques
- Sirenes electromecàniques
S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós
SIRENA ELECTRÒNICA:
Element inclòs en una caixa metàl.lica esmaltada al foc, de color vermell.
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable i ha de tenir unes ranures de ventilació.
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A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic i l'equip oscil.lador.
Intensitat de so_> 100 dB
Freqüència de so_>= 2300 Hz
<= 3800 Hz
Tensió d'alimentació_24 V, corrent continu
Consum_500 mA
AMB SENYAL LLUMINÓS:
Ha d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.
Consum_700 mA
Potència de la làmpada_5 W
Freqüència de la làmpada_2 Hz
SIRENA ELECTROMECÀNICA:
Element acústic inclós en una caixa plàstica de color vermell, amb suport per a muntar superficialment.
El cos ha de portar ranures per a la transmissió del so i forats pels conductors.
El suport ha de tenir forats per a la fixació i el cos ha d'incorporar l'avisador acústic.
Intensitat de so_> 100 dB
Freqüència de so_>= 2300 Hz <= 3800 Hz
Tensió d'alimentació_24 V, corrent continu
Consum_1A
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo
de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig
de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995).
BM14 POLSADORS D'ALARMA
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, per a muntar superficialment o encastats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'anar inclòs en una caixa metàl.lica, esmaltada al foc, de color vermell.
La cara frontal ha de ser practicable i ha de tenir un vidre o una tapa que protegeixi el polsador
d'accionaments involuntaris; cal trencar el vidre o obrir la tapa per a poder accedir al botó del polsador.
Quan la protecció és amb vidre, al través d'ell s'ha de llegir una inscripció interior que digui "Trenqueu el
vidre".
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admisible_<= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354)_IP-40X
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
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"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo
de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig
de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995).
BM31 EXTINTORS MANUALS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb
acabat pintat o cromat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110).
El cos de l'extintor ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat.
Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles.
Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb propietats
equivalents a les especificades pel material base.
Les ampolles que es puguin col.locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons
sotmès a pressió i la superfície horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix
mínim de la paret del cos.
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura automàtica.
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma.
Les peces unides han d'estar executades i fixades al cos de l'extintor sense produir tensions perjudicials ni
risc específic de corrosió.
Classes de foc per al que son útils els extintors:
¦ Extintors ¦ Classe foc ¦
¦ ¦ A ¦ B ¦ C ¦ Elèctric ¦
¦ Pols seca ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ Pols polivalent ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ Anhídrid carbònic ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦
Han de tenir una eficàcia_>= 21A-113B
Composició química de l'acer del cos de l'extintor:
- Contingut de C:
- Acer no austenític_<= 0,25%
- Acer austenític_<= 0,03%
- Contingut de S_<= 0,05%
- Contingut de F_<= 0,05%
Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor:
- Coeficient d'allargament_> 16%
- Resistència a la tracció_<= 580 MPa
Ampolles de gas propulsor:
- Material_Acer, alumini o aliatge d'alumini
- Volum_<= 500 cm3
El cos de l'extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions
següents:
- Marca del fabricant
- Número de sèrie o del lot
- Any de fabricació
- Pressió de prova en bar
Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents:
- Massa real en buit, en grams
- Massa teòrica amb càrrega, en grams
- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar
- Any de fabricació
- Marca o nom del fabricant
EXTINTORS PINTATS:
Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115).
EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT:
La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi recipient.
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar
de:
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida
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- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega
- Vàlvula de seguretat
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la
palanca d'accionament de la vàlvula de sortida.
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró.
Càrrega extintors <= 3 kg_A la boca de sortida hi ha d'haver un broc.
Càrrega extintors > 3 kg_A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega acabada amb un broc.
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat_0,8 x pressió de prova
EXTINTORS D'ANHÍDRID CARBÒNIC:
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió.
La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent.
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar
de:
- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi accionat la
palanca d'accionament de la vàlvula de sortida.
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró.
Càrrega extintors <= 5 kg_A la boca de sortida hi ha d'haver un broc
amb forma de botzina.
Pressió tarada del disc de ruptura_186 bar
Extintors amb càrrega >= 5 kg:
- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de botzina.
- Llargària mànega_>= 400 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- La pressió de servei
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
Ha de portar una etiqueta en que s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents:
- Nom del fabricant o importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110)
- Recomanacions restrictives
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus
Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col.locat en el seu emplaçament.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión."
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos
a presión
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo
de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig
de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995).
UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: designación,
eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)."
UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN
3-1:1975)."
UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial
EN 3-1:1975)."
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UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)."
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión y
ensayos mecánicos. (Versión oficial EN 3-4:1994)."
UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles.
(Versión oficial EN 3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)."
UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 5: especificaciones y ensayos
complementarios. (Versión oficial EN 3-5:1984)."
BMY1 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal.lacions de protecció. S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de protecció i no han de fer
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS PER A DETECTORS:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un detector.
ELEMENTS PER A CENTRALS DE DETECCIÓ:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una central de detecció.
ELEMENTS PER A SIRENES:
Unitat composada pel conjunt d'elements necessaris pel muntatge d'una sirena.
ELEMENTS PER A POLSADOR D'ALARMA:
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un polsador d'alarma.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo
de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig
de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995).
BMY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han de fer
disminuir la seva qualitat i el bon funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo
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de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig
de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995).
BNH1 BOMBES CENTRÍFUGUES AUTOASPIRANTS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Bomba centrífuga monobloc autoaspirant horitzontal formada per un motor acoblat directament a la bomba.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Grau protecció motor_>= IP-33X
Tensió d'alimentació (trifàsic)_220/380 V
Freqüència_50 Hz
Materials:
- Cos_Fosa
- Turbina_Bronze
- Junts d'estanquitat_Premsaestopes
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca_0 - 2 cm
- Consistència plàstica_3 - 5 cm
- Consistència tova_6 - 9 cm
- Consistència fluida_10 - 15 cm
Relació aigua-ciment_<= 0,65
Contingut de ciment_<= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants_<= 35% pes de ciment
- Fum de sílice_<= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca_Nul.la
- Consistència plàstica o tova_± 10 mm
- Consistència fluida_± 20 mm
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no pot ser
superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans
d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ciment utilitzat:
- Morter de ciment blanc_BL I/42,5
- Altres_CEM I/32,5
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10_>= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7_>= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4_>= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3_>= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con
d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo."
D07J PASTES DE GUIX
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A)_17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua_>= 5°C
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
D0B2 ACER EN BARRES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Barres corrugades:
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦
¦ ¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
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- Diàmetre de doblegament_>= 3 D >= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no
malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament
acceptat per la D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests
treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
D0B3 ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres
usos, manipulades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper:
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ Ganxos i patilles ¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦ D < 20 mm ¦ D >= 20 mm ¦
¦ B 400 ¦ 10 D ¦ 12 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
¦ B 500 ¦ 12 D ¦ 14 D ¦ 4 D ¦ 7 D ¦
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper_>= 20 D
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no
malmetre el formigó amb les altes temperatures.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests
treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
E213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl.lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la D.F. abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessàris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al
mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva
alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col.locar bastides amb una barana i un
sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l'estructura per acumulació de material.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar
l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 6 ORDEN FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
* NTE-ADD/1975 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
E221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en el
seu cas
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra
- Esplanació en terreny de trànsit o roca
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor
- Excavació per mètodes arqueològics
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Esbrossada del terreny
- Càrrega de les terres sobre camió
Excavació per mètodes arqueológics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Excavació manual per nivells
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interés apareguts
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topográfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel
procés de l'obra.
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que
s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com a útils.
ESPLANACIÓ:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de
maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig_± 100 mm
- Nivells_± 50 mm
- Planor_± 40 mm/m
CAIXA DE PAVIMENT:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig_± 50 mm
- Planor_± 20 mm/m
- Amplària_± 50 mm
- Nivells_+ 10 mm
- 50 mm
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de
màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un
abocador autoritzat.
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents:
- Amplària_>= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes_<= 12%
- Corbes_<= 8%
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública
- El talús ha de ser el fixat per la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Nivells_± 100 mm
- Aplomat o talús_± 2°
- Dimensions:
- Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu_± 300 mm
- Buidada de soterrani _± 200 mm
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa
d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions
arqueológiques.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la D.F.
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EXCAVACIÓ:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació
d'aigua dins de l'excavació.
CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent:
- Confeccionar el resgistre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació
de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell
del mar
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius
del jaciment
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es
treballa a la seva base.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest
cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols ,
amb les modificacions aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments o rases per a pas d'instal.lacions realitzades amb
mitjans mecànics o manuals.
S'han considerat els tipus següents:
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit o en roca tova, amb mitjans manuals o
mecànics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui
la P.O.

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té
un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb martell picador (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la D.T., o en el seu defecte, les que
determini la D.F.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents:
- Amplària_>= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes_<= 12%
- Corbes_<= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m_<= 6%
- El talús ha de ser fixat per la D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions_± 5% ± 50 mm
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Planor_± 40 mm/m
- Replanteig_< 0,25% ± 100 mm
- Nivells_± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals_± 2°
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topogràfiques.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació
en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la D.F.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construcció
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EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols ,
amb les modificacions aprovades per la D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta
per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 6 ORDEN FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de 1990)
ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera."
E225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges
- Estesa de graves per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Terraplenat
- Compactació de les terres, en el seu cas
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una plataforma amb
terres superposades.
Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral.leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans
que s'utilitzin.
Les terres que s'utilitzin han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
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Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la D.F.
d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de
complir:
- Mida del granulat_<= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050)_<= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell_- 25 mm
- Planor_± 15 mm/3 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de
granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb
l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació
especificada.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E2R3 TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un
recorregut màxim de 5 a 20 km
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5 a
20 km
DINS DE L'OBRA:
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Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
A L'ABOCADOR:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no
accepti com a útils, o siguin sobrants.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.
DINS DE L'OBRA:
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que s'hagi
d'utilitzar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la
D.F.
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR:
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
AMB CONTENIDOR:
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la gestió dels
residus,
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix_15%
- Excavacions en terreny compacte_20%
- Excavacions en terreny de trànsit_25%
ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.
RUNA:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
E325 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i
abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
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- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de
formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada als 28 dies (Fest)_>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa_>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat_>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
¦Consistència ¦ Gruix ¦
¦ ¦ (cm) ¦
¦ Seca ¦<= 15 ¦
¦ Plàstica ¦<= 25 ¦
¦ Tova ¦<= 30 ¦
Assentament en el con d'Abrams:
¦Consistència ¦Assentament ¦
¦ ¦ (cm) ¦
¦ Plàstica ¦ 3 - 5 ¦
¦ Tova ¦ 6 - 9 ¦
¦ Fluida ¦ 10 - 15 ¦
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica_± 1 cm
- Tova_± 1 cm
- Fluida_± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió
en la direcció considerada -_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm- 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm)
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- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Distància entre junts_± 200 mm
- Amplària dels junts_± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs_± 30 mm
- Intradòs_± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs_± 40 mm
- Intradòs_± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm_+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm_+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny_+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs_± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos_± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos_± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la
transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Dimensions_± 100 mm
- Replanteig de les cotes_± 50 mm
- Desplom de cares laterals_± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
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- D <= 30 cm_+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Nivells_± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element_± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Aplomat_± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió
en la direcció considerada -_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 4H ± 50 mm
- H >= 30 m_± 5H/3 ± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 2H ± 24 mm
- H >= 30 m_± 4H/5 ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces_± 24 mm
- Junts_± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)_± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
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- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist_± 6 mm/3 m
- Resta d'elements_± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si
s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F.
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles
especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."
E3C5 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i
abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de
formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada als 28 dies (Fest)_>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa_>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat_>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
¦Consistència ¦ Gruix ¦
¦ ¦ (cm) ¦
¦ Seca ¦<= 15 ¦
¦ Plàstica ¦<= 25 ¦
¦ Tova ¦<= 30 ¦
Assentament en el con d'Abrams:
¦Consistència ¦Assentament ¦
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¦ ¦ (cm) ¦
¦ Plàstica ¦ 3 - 5 ¦
¦ Tova ¦ 6 - 9 ¦
¦ Fluida ¦ 10 - 15 ¦
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica_± 1 cm
- Tova_± 1 cm
- Fluida_± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió en la direcció considerada
-_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Distància entre junts_± 200 mm
- Amplària dels junts_± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs_± 30 mm
- Intradòs_± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs_± 40 mm
- Intradòs_± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm_+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm_+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny_+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs_± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos_± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos_± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la
transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
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- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Dimensions_± 100 mm
- Replanteig de les cotes_± 50 mm
- Desplom de cares laterals_± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Nivells_± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element_± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Aplomat_± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió en la direcció considerada -_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
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FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 4H ± 50 mm
- H >= 30 m_± 5H/3 ± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 2H ± 24 mm
- H >= 30 m_± 4H/5 ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces_± 24 mm
- Junts_± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)_± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist_± 6 mm/3 m
- Resta d'elements_± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si
s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F.
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
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l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles
especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."
E3CB ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només
s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que
hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma
Distància lliure armadura - parament_>= D màxim >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny_>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament_>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
Lb=MxDxD_>= Fyk x D / 20 >= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
Lb=1,4xMxDxD_>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦ B 400 ¦ B 500 ¦
¦ H-25 ¦ 12 ¦ 15 ¦
¦ H-30 ¦ 10 ¦ 13 ¦
¦ H-35 ¦ 9 ¦ 12 ¦
¦ H-40 ¦ 8 ¦ 11 ¦
¦ H-45 ¦ 7 ¦ 10 ¦
¦ H-50 ¦ 7 ¦ 10 ¦
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): >= 10 D >= 15cm
- Barres traccionades_>= 1/3xLb
- Barres comprimides_>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦ Tipus d'ancoratge ¦ Tracció ¦ Compressió ¦
¦ Prolongació recta ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ Patilla, ganxo, ganxo U ¦ 0,7(*) ¦ 1 ¦
¦ Barra transversal soldada ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament_Ls >= axLb neta
Valors d'a:
¦Distància ¦ Percentatge de barres ¦ Per a barres ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen ¦
¦empalmaments ¦ a tracció en relació a ¦ a compressió: ¦
¦més pròxims: ¦ la secció total d'acer: ¦ ¦
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¦ ¦ 20 25 33 50 >50 ¦ ¦
¦ <= 10 D ¦ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ¦ 1,0 ¦
¦ > 10 D ¦ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ¦ 1,0 ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa_-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent
no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals_>= D màxim >= 1,25 granulat màxim >= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura_>= longitud bàsica d'ancoratge
(Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa_<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa_<= 4 D >= D màxim >= 20 mm >= 1,25
granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):_At >= Dmàx (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més
gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D_1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D_2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del piló.
Diàmetre barres longitudinals_>= 12 mm
Diàmetre barres transversals_>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals_> 9 Dp + 1 Dp > 600 cm + 50 cm (Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments_>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix_<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge_± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació_>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments_>= 7 cm
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Separació entre rigiditzadors verticals_<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals_<= 2,5 m
Quantitat de separadors_1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge_<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa_<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures_Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)_<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat_>= 0,5 D >= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)_<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)_<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)_<= 0,5 d
LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de seguretat en
previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i
empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."
E3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les rases o dels
pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Execució dels junts
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Toleràncies d'execució:
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- Gruix de la capa_- 10 mm + 30 mm
- Nivell_± 20 mm
- Planor_± 20 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48
hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
E443 BIGUES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces
compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locació amb soldadura
- Col.locació amb cargols
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col.locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col.locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el
contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del
zenc.
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L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols
provisionals de muntatge.
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
- D'1 m, com a màxim_± 2 mm
- D'1 a 3 m_± 3 mm
- De 3 a 6 m_± 4 mm
- De 6 a 10 m_± 5 mm
- De 10 a 15 m_± 6 mm
- Fletxa (L=llum)_<= L/1500 <= 10 mm
- Aplomat:
- Pilars_<= H/1000 <= 25 mm
- Bigues (D=cantell)_<= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural)_<= 15 mm
PILARS:
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T.
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment respecte
a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha d'estar
algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment.
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una placa amb
espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el pilar
s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència
fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt.
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de moments
flectors nuls.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions de les plaques base dels pilars_± 2%
- Planor de les plaques base del pilar_± 0,2%
- Dimensions de rigiditzadors_± 0,2%
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):
- D'1 m de jàssera, com a màxim_± 2 mm
- D'1 a 3 m de jàssera_± 3 mm
ELEMENTS D'ANCORATGE:
Toleràncies d'execució:
- Planor_± 0,2%
- Dimensions plaques d'ancoratge_± 2%
- Separació entre barres d'ancoratge_± 2%
- Alineació entre barres d'ancoratge_± 2 mm
- Alineació_± 2 mm/m
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les
especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte l'indicat a la NBE
EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El
diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió
més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a
mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de
bloquejar.
Toleràncies d'execució:
- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de ser les
que s'estableixen en la norma NBE EA-95.
- Diàmetre dels cargols calibrats_- 0,00 mm + 0,15 mm

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència_± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm_± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm_± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm_± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm_± 3,0 mm
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja
sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració
complerta.
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre 1/4 i
1/8 de la llum amb una inclinació de 60°.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim_± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm_± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm_± 2,0 mm
- De més de 150 mm_± 3,0 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la
D.F. abans d'iniciar els treballs en obra.
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació
durant els treballs ha d'aprovar-la la D.F. i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de
cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura,
s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els
Plànols i Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura
antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida
d'obra.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte,
rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la
D.F. i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació
per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu.
S'han de col.locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible
- Elèctric per resistència
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per temperatures <
0°C es necessita l'autorització de la D.F.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que
quedin ben seques.
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Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de
les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i
d'un raspall.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer el tipus
de soldadura segons la UNE_EN 287-1.
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes als articles
corresponents de la NBE EA-95.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB
ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
ALTRES PERFILS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
E451 FORMIGONAT DE PILARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i
abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de
formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada als 28 dies (Fest)_>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa_>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat_>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
+----------------------+
¦Consistència ¦ Gruix ¦
¦ ¦ (cm) ¦
¦ Seca ¦<= 15 ¦
¦ Plàstica ¦<= 25 ¦
¦ Tova ¦<= 30 ¦
Assentament en el con d'Abrams:
¦Consistència ¦Assentament ¦
¦ ¦ (cm) ¦
¦ Plàstica ¦ 3 - 5 ¦
¦ Tova ¦ 6 - 9 ¦
¦ Fluida ¦ 10 - 15 ¦
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica_± 1 cm
- Tova_± 1 cm
- Fluida_± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió en la direcció considerada -_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Distància entre junts_± 200 mm
- Amplària dels junts_± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs_± 30 mm
- Intradòs_± 20 mm
- H > 6 m:
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- Extradòs_± 40 mm
- Intradòs_± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm_+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm_+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny_+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs_± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos_± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos_± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la
transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Dimensions_± 100 mm
- Replanteig de les cotes_± 50 mm
- Desplom de cares laterals_± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Nivells_± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element_± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Aplomat_± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió en la direcció considerada -_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
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- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 4H ± 50 mm
- H >= 30 m_± 5H/3 ± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 2H ± 24 mm
- H >= 30 m_± 4H/5 ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces_± 24 mm
- Junts_± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)_± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist_± 6 mm/3 m
- Resta d'elements_± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si
s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F.
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
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En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executarlos per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles
especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executarlos per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."
E453 FORMIGONAT DE BIGUES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora i
abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
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- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de
formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica estimada als 28 dies (Fest)_>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa_>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat_>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
¦Consistència ¦ Gruix ¦ (cm) ¦
¦ Seca ¦<= 15 ¦
¦ Plàstica ¦<= 25 ¦
¦ Tova ¦<= 30 ¦
Assentament en el con d'Abrams:
¦Consistència ¦Assentament ¦ ¦ (cm) ¦
¦ Plàstica ¦ 3 - 5 ¦
¦ Tova ¦ 6 - 9 ¦
¦ Fluida ¦ 10 - 15 ¦
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica_± 1 cm
- Tova_± 1 cm
- Fluida_± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor,
passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió
en la direcció considerada -_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
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- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Distància entre junts_± 200 mm
- Amplària dels junts_± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs_± 30 mm
- Intradòs_± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs_± 40 mm
- Intradòs_± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm_+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm_+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny_+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs_± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos_± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos_± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la
transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Dimensions_± 100 mm
- Replanteig de les cotes_± 50 mm
- Desplom de cares laterals_± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
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- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Nivells_± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element_± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos_± 20 mm
- Replanteig total dels eixos_± 50 mm
- Horitzontalitat_± 5 mm/m <= 15 mm
- Aplomat_± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat_< 2% de la dimensió en la direcció considerada -_± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja_+ 20 mm - 50 mm
- Cara superior del fonament_+ 20 mm - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja_- 30 mm
- Dimensions en planta_- 20 mm
- Fonaments encofrats_+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m_+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m_+ 120 mm
- D > 2,5 m_+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos_+ 5%(<= 120 mm) - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja_± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament_± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)_± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 4H ± 50 mm
- H >= 30 m_± 5H/3 ± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m_± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m_± 2H ± 24 mm
- H >= 30 m_± 4H/5 ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces_± 24 mm
- Junts_± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals)_± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm_+ 10 mm - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm_+ 12 mm - 10 mm
- 100 cm < D_+ 24 mm - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist_± 6 mm/3 m
- Resta d'elements_± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
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No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si
s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al
formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F.
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executarlos per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles
especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després. Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al
menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."
E45B FORMIGONAT DE SOSTRES NERVATS RETICULARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat els elements estructurals següents:
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- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat els tipus de formigó següents:
- Resistència: HA-25, HA-30, HA-35
- Consistència: seca, plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 10 mm, 20 mm i 40 mm
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les
que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni
d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies_>= 0,9 x Fck
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament ¦ (cm) ¦
¦ Seca ¦ 0-2 ¦
¦ Plàstica ¦ 3-5 ¦
¦ Tova ¦ 6-9 ¦
¦ Fluida ¦ 10-15 ¦
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Seca_Nul.la
- Plàstica o tova_± 1 cm
- Fluida_± 2 cm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 de l'annex 10 de la norma
EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes_ 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment_ 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré_ 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g_ 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades_ 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor_± 5 mm/2 m ± 15 mm/total
- Separació entre els eixos dels nervis_± 5 mm/m
- Desviació dels nervis_± 5 mm/m
- Amplària dels nervis_+ 10 mm - 5 mm
- Gruix de la capa de compressió_+ 10 mm - 5 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes_ 40 mm
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- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment_ 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré_ 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g_ 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades_ 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor_± 5 mm/2 m ± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis_± 5 mm/m ± 50 mm/total
- Desviació dels nervis_± 5 mm/m
- Amplària dels nervis_+ 30 mm - 10 mm
- Gruix de la capa de compressió_+ 10 mm - 5 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sostres amb blocs alleugerants permanents_>= 5 cm
- Sostres amb motlles recuperables_>= 5 cm >= 1/10 llum lliure entre nervis
- Planor_± 5 mm/2 m ± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis_± 5 mm/m ± 50 mm/total
- Desviació dels nervis_± 5 mm/m
- Amplària dels nervis vistos_± 10 mm
- Amplària dels nervis ocults_+ 30 mm - 10 mm
- Dimensions dels àbacs_± 20 mm
- Gruix de la capa de compressió_+ 10 mm - 5 mm
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos_± 20 mm
- Replanteig de les cotes_± 15 mm
- Planor dels paraments vistos_± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults_± 25 mm/2 m
- Dimensions de la llosa_± 20 mm
- Distància entre junts_± 50 mm
- Amplària dels junts_± 3 mm
- Gruix_+ 10 mm - 5 mm
MEMBRANES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos_± 20 mm
- Replanteig de les cotes_± 15 mm
- Planor dels paraments vistos_± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults_± 25 mm/2 m
- Dimensions de la secció_± 20 mm
- Distància entre junts_± 50 mm
- Amplària dels junts_± 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort.
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les armadures i
demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament al
formigonament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions.
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
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No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F.
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la
mescla ja abocada.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui
penetrar en l'ample d'aquests
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El vibratge
ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
LLOSES I MEMBRANES:
Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la D.T. Cas que
s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les
armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. els hagi examinat.
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados(EFHE)
E4B1 ARMADURES PER A PILARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
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- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només
s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que
hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma
Distància lliure armadura - parament_>= D màxim >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny_>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament_>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
Lb=MxDxD_>= Fyk x D / 20 >= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
Lb=1,4xMxDxD_>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
¦ Formigó ¦ B 400 ¦ B 500 ¦
¦ H-25 ¦ 12 ¦ 15 ¦
¦ H-30 ¦ 10 ¦ 13 ¦
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¦ H-35 ¦ 9 ¦ 12 ¦
¦ H-40 ¦ 8 ¦ 11 ¦
¦ H-45 ¦ 7 ¦ 10 ¦
¦ H-50 ¦ 7 ¦ 10 ¦
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades_>= 1/3xLb
- Barres comprimides_>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
¦ Tipus d'ancoratge ¦ Tracció ¦ Compressió ¦
¦ Prolongació recta ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ Patilla, ganxo, ganxo U ¦ 0,7(*) ¦ 1 ¦
¦ Barra transversal soldada ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament_Ls >= axLb neta
Valors d'a:
¦Distància entre els dos ¦ Percentatge de barres avalcades que treballen¦ Per a barres que treballen ¦
¦empalmaments ¦ a tracció en relació a ¦ a compressió: ¦
¦més pròxims: ¦ la secció total d'acer: ¦ ¦
¦ ¦ 20 25 33 50 >50 ¦ <= 10 D ¦ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ¦ 1,0 ¦ > 10 D ¦ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ¦ 1,0 ¦
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa_-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent
no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals_>= D màxim >= 1,25 granulat màxim >= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura_>= longitud bàsica d'ancoratge
(Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa_<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa_<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):_At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D_1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D_2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
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Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del piló.
Diàmetre barres longitudinals_>= 12 mm
Diàmetre barres transversals_>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals_> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm (Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments_>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix_<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge_± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació_>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments_>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals_<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals_<= 2,5 m
Quantitat de separadors_1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge_<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa_<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures_Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)_<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat_>= 0,5 D >= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)_<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)_<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)_<= 0,5 d
LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de seguretat en
previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i
empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."
E4B2 ARMADURES PER A MURS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només
s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
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Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que
hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma
Distància lliure armadura - parament_>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny_>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament_>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD_>= Fyk x D / 20 >= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD_>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
¦ Formigó ¦ B 400 ¦ B 500 ¦
¦ H-25 ¦ 12 ¦ 15 ¦
¦ H-30 ¦ 10 ¦ 13 ¦
¦ H-35 ¦ 9 ¦ 12 ¦
¦ H-40 ¦ 8 ¦ 11 ¦
¦ H-45 ¦ 7 ¦ 10 ¦
¦ H-50 ¦ 7 ¦ 10 ¦
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades_>= 1/3xLb
- Barres comprimides_>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
¦ Tipus d'ancoratge ¦ Tracció ¦ Compressió ¦
¦ Prolongació recta ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ Patilla, ganxo, ganxo U ¦ 0,7(*) ¦ 1 ¦
¦ Barra transversal soldada ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament_Ls >= axLb neta
Valors d'a:
¦Distància entre els dos ¦ Percentatge de barres cavalcades que treballen ¦ Per a barres que treballen ¦
¦empalmaments ¦ a tracció en relació a ¦ a compressió: ¦
¦més pròxims: ¦ la secció total d'acer: ¦ ¦
¦ ¦ 20 25 33 50 >50 ¦ ¦
¦ <= 10 D ¦ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ¦ 1,0 ¦
¦ > 10 D ¦ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ¦ 1,0 ¦
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa_-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent
no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals_>= D màxim >= 1,25 granulat màxim >= 20 mm
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Distàcia entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura_>= longitud bàsica d'ancoratge
(Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa_<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa_<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):_At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D_1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D_2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del piló.
Diàmetre barres longitudinals_>= 12 mm
Diàmetre barres transversals_>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals_> 9 Dp + 1 Dp > 600 cm + 50 cm (Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments_>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix_<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge_± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació_>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments_>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals_<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals_<= 2,5 m
Quantitat de separadors_1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge_<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa_<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures_Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)_<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat_>= 0,5 D >= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)_<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)_<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)_<= 0,5 d
LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
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No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de seguretat en
previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i
empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."
E4BB ARMADURES PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
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- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 'especifiquen a
la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies
perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació industrial fixa. Només
s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que
hagin de quedar soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma
Distància lliure armadura - parament_>= D màxim >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny_>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament_>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD_>= Fyk x D / 20 >= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD_>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
¦ Formigó ¦ B 400 ¦ B 500 ¦
¦ H-25 ¦ 12 ¦ 15 ¦
¦ H-30 ¦ 10 ¦ 13 ¦
¦ H-35 ¦ 9 ¦ 12 ¦
¦ H-40 ¦ 8 ¦ 11 ¦
¦ H-45 ¦ 7 ¦ 10 ¦
¦ H-50 ¦ 7 ¦ 10 ¦
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades_>= 1/3xLb
- Barres comprimides_>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
¦ Tipus d'ancoratge ¦ Tracció ¦ Compressió ¦
¦ Prolongació recta ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ Patilla, ganxo, ganxo U ¦ 0,7(*) ¦ 1 ¦
¦ Barra transversal soldada ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament_Ls >= axLb neta
Valors d'a:
¦Distància entre els dos ¦ Percentatge de barres cavalcades que treballen ¦ Per a barres que treballen ¦
¦empalmaments ¦ a tracció en relació a ¦ a compressió: ¦
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¦més pròxims: ¦ la secció total d'acer: ¦ ¦
¦ ¦ 20 25 33 50 >50 ¦
¦ <= 10 D ¦ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 ¦ 1,0 ¦
¦ > 10 D ¦ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ¦ 1,0 ¦
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa_-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi
hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent
no ha de ser de més de 70 mm.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals_>= D màxim >= 1,25 granulat màxim >= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura_>= longitud bàsica d'ancoratge
(Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa_<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa_<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):_At >= Dmàx (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més
gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D_1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D_2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim_>= 15 D >= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del piló.
Diàmetre barres longitudinals_>= 12 mm
Diàmetre barres transversals_>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals_> 9 Dp + 1 Dp > 600 cm + 50 cm (Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments_>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix_<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures_<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge_± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la seva
posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i per
mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació_>= 20 cm
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Separació de l'armadura als paraments_>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals_<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals_<= 2,5 m
Quantitat de separadors_1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge_<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa_<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures_Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)_<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat_>= 0,5 D >= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)_<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)_<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)_<= 0,5 d
LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al
formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de eguretat en
previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i
empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E4D1 MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó
vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
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- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de recolzament,
etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en
disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions estátiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims.
La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la
peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la
resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
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- Moviments locals de l'encofrat_<= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum)_<= L/1000
- Planor:
- Formigó vist_± 5 mm/m ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir_± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
¦ ¦Replanteig eixos ¦ Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat ¦Parcial ¦ Total ¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ + 60 mm ¦
¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦± 2 mm ¦
¦Llindes ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦
¦Cèrcols ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦
¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦Lloses ¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦ + 60 mm ¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦
¦Estreps ¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels
nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al
formigó.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que
s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
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S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre
aquests s'han de col·locar les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa d'acord
amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim_no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
(EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."
E4D2 ENCOFRATS PER A MURS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó
vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
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- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de recolzament,
etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en
disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions estátiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims.
La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat. El
fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els
encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la
peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la
resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat_<= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum)_<= L/1000
- Planor:
- Formigó vist_± 5 mm/m ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir_± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
¦Replanteig eixos ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat ¦Parcial ¦ Total ¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦
¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦ - ¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
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¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦± 2 mm ¦ - ¦
¦Llindes ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦ - ¦
¦Cèrcols ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦ - ¦
¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Lloses ¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
+ 60 mm ¦ ¦ ¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Estreps ¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels
nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al
formigó.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que
s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre
aquests s'han de col·locar les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa d'acord
amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim_no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
(EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."
E4D9 ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col.locació dels cassetons de ceràmica, de poliestirè o de morter de ciment, o alleugeridor
cilíndric de malla metàl·lica, que han de formar l'alleugeriment dels sostres nervats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons
- Col.locació dels cassetons o del alleugeridor
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis
CONDICIONS GENERALS:
L'encofrat ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les tolerancies dimensionals i suportar,
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu
formigonament i compactació.
Els encofrats alleugeridors han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de
formigó.
Els cassetons han d'estar col.locats a tocar de l'intereix dels nervis i han d'impedir l'entrada de pasta pels
junts.
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la D.T.
Els encofrats alleugeridors cilíndrics de malla metàl.lica, han d'estar subjectats adequadament als encofrats
exteriors perquè no es moguin durant l'abocada i compactació del formigó, de forma que no flotin a l'interior
de la massa de formigó fresc.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial amb l'eix paral.lel als nervis_± 5 mm/m
- Replanteig total amb l'eix paral.lel als nervis_± 50 mm
- Planor_± 5 mm/m ± 15 mm/total
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
Han d'estar col.locats ben alineats de manera que no comportin cap disminució de la secció dels nervis del
sostre.
SOSTRES RETICULARS:
Han d'estar col.locats ben alineats en ambdues direccions, de manera que no comportin cap disminució de
la secció dels nervis del sostre.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col.locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de la superfície
corresponent a buits interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Buits d'1,00 m2, com a màxim_No es dedueixen
- Buits de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
(EFHE)
E4DB ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el formigó
vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de recolzament,
etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en
disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions estátiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims.
La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament.
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No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos antiadherents a
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han
d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del
formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la
peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la
resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adequat.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat_<= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum)_<= L/1000
- Planor:
- Formigó vist_± 5 mm/m ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir_± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
¦Replanteig eixos ¦
¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat ¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦
¦Murs ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦ - ¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
¦Enceps ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
¦Pilars ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
¦Bigues ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦± 2 mm ¦ - ¦
¦Llindes ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦ - ¦
¦Cèrcols ¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦± 5 mm ¦ - ¦
¦Sostres ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Lloses ¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦ + 60 mm ¦ ¦ ¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦Estreps ¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦ - ¦
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels
nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels
tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al
formigó.
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FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense
rebaves ni irregularitats.
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que
s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió
total de l'encofrat.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de
l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós.
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre
aquests s'han de col·locar les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements
utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa d'acord
amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim_no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
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EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
(EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."
E4E2 PARETS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila
expandida premoldejats, foradats o massissos, col.locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de
ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col.locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estasa dels fils
- Col.locació de plomades en arestes i voladissos
- Col.locació de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rossadures i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts
estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden col.locar-se peces
de mig bloc.
Els blocs s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts cal que estiguin plens i enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades,
formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els
criteris fixats per la D.F.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços.
Si la D.F. no fixa d'altres condicions, els junts de control han de complir:
- Separació_<= 12 m
- Separació en zones de grau sísmic >= VI_<= 5 m
- Gruix dels junts horitzontals_0,6 cm
- Gruix dels junts verticals_<= 1,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial_± 10 mm
- Replanteig total_± 20 mm
- Distància entre obertures_± 20 mm
- Alçària_± 15 mm/3 m ± 25 mm/total
- Planor_± 10 mm/2 m
- Aplomat_± 10 mm/3 m ± 30 mm/total
- Horitzontalitat de les filades_± 2 mm/m ± 15 mm/total
- Gruix dels junts horitzontals_± 2 mm
- Gruix dels junts verticals_± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col.locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu
hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de
no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.
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El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i
ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim_No es dedueixen
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim_Es dedueix el 50%
- Obertures de més de 4,00 m2_Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E4EZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per
a reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica
d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Muntatge i col.locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o
de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades d'acer B 400 S, B 400 SD, B 500 S o B 500
SD, col.locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals.
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col.locat manualment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'armadures:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Col.locació dels separadors
- Muntatge i col.locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
En el cas de formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Cura del formigó
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul
ARMADURES:
Les armadures col.locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres
substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a
la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36-831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la D.T.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col.locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada_>= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada_>= 0°C
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que
s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.
ARMADURES:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARMADURES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
E612 PARETS DE CERÀMICA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes,
col.locades amb morter.
S'han considerat els elements següents:
- Peces ceràmiques
- Maons de morter de ciment
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col.locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la
D.F. no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de
2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Regates:
- Pendent_>= 70°
- Fondària_<= 1/6 de l'amplària de la paret
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials_± 10 mm
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- Extrems_± 20 mm
- Alçària_± 15 mm/3 m ± 25 mm/total
- Aplomat_± 10 mm/3 m ± 30 mm/total
- Gruix dels junts_± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre_± 5 mm
PARET DE CERÀMICA
Gruix dels junts:
¦Acabat de la paret ¦Gruix dels junts (cm) ¦ Vista ¦ 1 ¦Per a revestir ¦ 1,2 ¦
Toleràncies d'execució:
- Planor i horitzontalitatde les filades:
¦Acabat de la paret ¦Planor de les filades ¦ Horitzontalitat ¦
¦Vista ¦ ± 5 mm/2 m ¦ ± 2 mm/m ± 15 mm/total ¦
¦Per revestir ¦± 10 mm/2 m ¦ ± 3 mm/m ± 15 mm/total ¦
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Gruix dels junts_0,5 - 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor_± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades_± 2 mm/m ± 15 mm/total
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim,
si la D.F. no fixa cap altra condició.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
PARET DE CERÀMICA:
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
S'ha d'humitejar el maó per a col.locar només a la zona dels junts. Si el maó conté additiu hidrofugant no
s'ha d'humitejar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PARET DE CERAMICA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2_No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2_Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2_Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a part.
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2_No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2_Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2_Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E614 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col.locades amb
morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col.locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la
D.F. no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a
cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials_± 10 mm
- Extrems_± 20 mm
- Alçària_± 15 mm/3 m ± 25 mm/total
- Aplomat_± 10 mm/3 m ± 30 mm/total
- Gruix dels junts_± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre_± 5 mm
- Planor i horitzontalitatde les filades:
¦Acabat de la paret ¦Planor de les filades ¦ Horitzontalitat ¦ Vista ¦
± 5 mm/2 m ¦ ± 2 mm/m ± 15 mm/total ¦
¦Per revestir ¦± 10 mm/2 m ¦ ± 3 mm/m ± 15 mm/total ¦
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de
2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret interior de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim,
si la D.F. no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que
la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafó han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que
quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls
ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.
ENVÀ PLUVIAL:
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Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la
paret de suport.
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i
la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de
2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
¦Gruix paret (cm) ¦Fondària regates (cm) ¦
¦ 4 ¦ <= 2 ¦
¦ 5 ¦ <= 2,5 ¦
¦ 6 - 7 ¦ <= 3 ¦
¦ 7,5 ¦ <= 3,5 ¦
¦ 9 ¦ <= 4 ¦
¦ 10 ¦ <= 5 ¦
Regates:
- Pendent_>= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir)_>= 50 cm
- Separació dels marcs_>= 20 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2_No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2_Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2_Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E711 MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades
amb materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl.lica, els de la capa
exterior.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
- Membranes no protegides col.locades adherides:
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa
d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
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- Membranes no protegides col.locades no adherides sobre làmina separadora:
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48
- Membranes amb autoprotecció mineral, col.locades adherides:
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- Membranes amb autoprotecció metàl.lica, col.locades adherides:
- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en
calent
- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB
- Membranes amb autoprotecció mineral, col.locades semiadherides:
- GS-2: Una làmina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb
oxiasfalt
- Membranes amb autoprotecció metàl.lica, col.locades semiadherides:
- MS-3: Una làmina LO-40/M o LBM-30/M, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb
oxiasfalt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col.locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades
previstes.
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col.locades en la capa
exterior.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha de
quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser
continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col.locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
- Angles (acord aixamfranat):
- Base _>= 5 cm
- Alçària _>= 5 cm
- Radi (acord de mitjacanya)_>= 5 cm
Dotació per capa:
¦ Denominació ¦Dotació per capa ¦
¦ material ¦ (kg/m2) ¦
¦ Component ¦LO-20-FV ¦ >= 2,2 ¦
¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M ¦ >= 2,7 ¦
¦ ¦LO-40, LO-40/M ¦ >= 3,6 ¦
¦ ¦LBM-24 ¦ >= 2,2 ¦
¦ ¦LBM-30, LBM-30/M ¦ >= 2,8 ¦
¦ ¦LBM-40, LBM-40/G ¦ >= 3,8 ¦
¦ ¦LBM-48 ¦ >= 4,5 ¦
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¦ ¦LBM-50/G ¦ >= 4,8 ¦
¦ ¦LAM-3 ¦ >= 4,2 ¦
¦ ¦AB-FO ¦Valor mínim segons capa i/o membrana ¦
¦ ¦Full alumini ¦ >= 0,124 ¦
¦ ¦50 micres ¦ ¦
¦ ¦Full alumini ¦ >= 0,2 ¦
¦ ¦80 micres ¦ ¦
¦Material ¦Oxiasfalt OA ¦ >= 1,5 ¦
¦adhesió ¦Màstic modificat ¦Valor mínim segons capa i/o membrana ¦ MM-II B ¦ ¦
¦Imprimació prèvia ¦Emulsió bituminosa ¦ >= 0,3 ¦ ED ¦
Desplaçament de les làmines superposades:
Nombre components ¦ Desplaçament ¦
2
¦>= 1/2 de l'amplària de la làmina ¦
3
¦>= 1/3 de l'amplària de la làmina ¦
4
¦>= 1/4 de l'amplària de la làmina ¦
Toleràncies d'execució:
- Nivells_± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER UNA O VÀRIES LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i
compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre
el junt.
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar
reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcaments longitudinals:
- Membranes d'una làmina:
- Pendents > 0 o làmines sense protecció_>= 8 cm
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides_>= 12 cm
- Membranes de vàries làmines _ >= 8 cm
Cavalcaments transversals:
- Membranes d'una làmina:
- Pendents > 0 o làmines sense protecció_>= 10 cm
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides_>= 12 cm
- Membranes de vàries làmines _ >= 8 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments_± 20 mm
MEMBRANA ADHERIDA:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
MEMBRANA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la
traspassin.
Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col.locació del qual ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la
membrana.
Cavalcaments del feltre_>= 5 cm
MEMBRANA SEMIADHERIDA:
La membrana ha de quedar parcialment adherida al suport per punts distribuïts uniformement.
MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MÀSTIC MODIFICAT DE BASE
QUITRÀ:
Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé
encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland.
Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha
de ser continua sobre el junt.
Gruix per capa de màstic_>= 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre els -5°C per membranes amb
làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 35°C.
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S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui
mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:
Tipus de membrana ¦ Pendent ¦
PA-2, PA-3, PA-5 ¦ 1-10% ¦
PA-6, PA-7 ¦ 1-15% ¦
PA-8 PA-9 ¦ 0-15% ¦
PN-1 PN-3, PN-6 ¦ 1-5% ¦
PN-7 PN-8 ¦ 0-5% ¦
GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 ¦ >= 1% ¦
MA-2 ¦ >= 10% ¦
MA-3 ¦ >= 5% ¦
MA-4 ¦ 5-15% ¦
- Planor_± 5 mm/2 m
- Rugositats_<= 1 mm
- Resistència a la compressió_>= 2 kp/cm2
- Humitat_<= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament
compatibles.
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de
poliestirè ni amb acabats a base de betúm asfàltic.
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana.
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui
capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors.
En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, per el que
es necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Abans de col.locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamflans, junts,
acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han
de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER UNA O VÀRIES LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
Tipus de làmina ¦Mètode per a soldar els cavalcaments ¦
LBME-20 ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor amb un bufador d'aire calent ¦
LOM o LBM ¦Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en ¦aplicar calor ¦
LAM-3 ¦Amb adhesiu ¦
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de
desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de
manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada.
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que
es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en
caldera.
LÀMINES ADHERIDES EN CALENT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi
en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb
màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes
d'oxiasfalt.
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L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els
acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
En les membranes semiadherides, la làmina perforada s'ha de col.locar directament sobre el suport, amb els
cavalcaments sense soldar.
MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MÀSTIC MODIFICAT DE BASE
QUITRÀ:
El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent amb l'aplanadora d'estendre. La temperatura a la caldera ha
d'estar entre els 145°C i els 165°C.
L'alumini s'ha de col.locar en bandes de llargària <= 2 m.
S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col.locar-hi la làmina.
El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè
expandit o extruït.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim_No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2_Es dedueixen el 100%
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant, si
cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la
edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".
* UNE 104-402-96 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
modificados y bituminosos modificados
* UNE 104-400-99 (3) Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y
mantenimiento.
E7C2 AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'aïllament amb plaques de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Plaques de poliestirè expandit
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques d'escuma de poliuretà
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb morter
- Amb adhesiu
- Amb oxiasfalt
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant
volanderes de plàstic
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de les plaques (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col.locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte per les plaques col.locades no adherides.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques han de quedar col.locades a tocar i a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector
de la paret.
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar segellats
amb cinta adhesiva com a solució de continuitat del paper embreat.
Junts_<= 2 mm
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PLAQUES COL.LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Distància entre punts de fixació_<= 70 cm
PLAQUES PER A TERRA RADIANT:
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col.locades de manera que les ranures per a allotjar
els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels
conductors, han de quedar a la part superior.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de ser net.
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col.locació.
El material col.locat s'ha de protegir d'impactes, pressions o d'altres accions que el puguin alterar, i d'una
exposició solar molt llarga.
PLAQUES COL.LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT O EMULSIÓ BITUMINOSA:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Les plaques col.locades amb oxiasfalt, no s'han de posar en contacte amb l'oxiasfalt fins que aquest no
estigui a una temperatura inferior a 100°C.
PLAQUES COL.LOCADES NO ADHERIDES:
S'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim_No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2_Es dedueixen el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NRE AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic.
NBE CA-88 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones Acústicas en los edificios."
E7C9 AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'aïllament amb feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb morter
- Amb adhesiu
- Amb oxiasfalt
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col.locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col.loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col.locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts_<= 2 mm
PLAQUES COL.LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Distància entre punts de fixació_<= 70 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de ser net.
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col.locació.
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El material col.locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.
PLAQUES COL.LOCADES AMB ADHESIU O AMB OXIASFALT:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL.LOCADES NO ADHERIDES:
S'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim_No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2_Es dedueixen el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NRE AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic.
NBE CA-88 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones Acústicas en los edificios."
E811 ARREBOSSATS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o
pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres
defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat_<= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista_1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant_2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres_<= 150 cm
Toleràncies d'execució per l'arrebossat:
Tipus arrebossat ¦ Planor ¦Aplomat a cada planta¦ Nivell previst ¦
¦ (mm/m) ¦en parament vertical ¦en parament horitzontal ¦
¦ (mm) ¦ (mm) ¦esquerdejat ¦ ± 10 ¦ - ¦ - ¦
¦A bona vista ¦ ± 5 ¦ ± 10 ¦ ± 10 ¦
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¦Reglejat ¦ ± 3 ¦ ± 5 ¦ ± 5 ¦
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat_± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat_± 2 mm/m ± 5 mm/total
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col.locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del
revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E812 ENGUIXATS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
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- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha
d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat_1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
Tipus d'enguixat ¦Duresa mitjana ¦
A bona vista ¦ >= 50 ¦
Reglejat o reglada ¦ >= 55 ¦
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs_<= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat_± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
Tipus enguixat ¦
Parament ¦
A bona vista ¦ reglejat ¦
Vertical ¦Planor ¦ ± 1mm / 0,2m ¦ - ¦ ± 10mm / 2m ¦ ± 5mm / 2m ¦
Aplomat /planta¦ ± 10mm ¦ 5mm ¦
Corbat ¦Curvatura prevista ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
Horitzontal ¦Planor ¦ ± 1mm / 0,2m ¦ - ¦ ± 10mm / 2m ¦ ± 5mm / 2m ¦
Nivell previst ¦ ± 10mm ¦ ± 5mm ¦
Inclinat ¦Planor ¦ ± 1mm / 0,2m ¦ - ¦ ± 10mm / 2m ¦ ± 5mm / 2m ¦
Inclinació prevista ¦ ± 10mm ¦ ± 5mm ¦
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als
paraments que els formen.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes
amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals,
segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir
les mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
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ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb
aquesta finalitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquets criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar
expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part,
d'acord amb els criteris següents:
- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E825 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Revestiments realitzats amb rajola de ceràmica, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en
faixes exteriors, horitzontals o verticals.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola cerámica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola ceràmica esmaltada de diferents colors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col.locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat
previstos.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants.
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el
parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació_<= 20 m2
Junts:
Situació del parament ¦ Distància entre junts de dilatació ¦ Amplària dels junts de dilatació¦ (m) ¦ (mm) ¦
Interior ¦ <= 8 ¦ >= 10 ¦
Exterior ¦ <= 3 ¦ >= 10 ¦
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Gruix del morter:
Tipus de morter ¦Gruix del morter ¦ (mm) ¦
Morter ¦ 10 - 15 ¦
Morter adhesiu ¦ 2 - 3 ¦
ENRAJOLAT:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat
previstos.
Els junts del revestiment han de ser rectes.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F.
Amplària dels junts_1 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
¦Situació del parament ¦ Amplària dels junts ¦ (mm) ¦
Interior ¦ ± 0,5 ¦
Exterior ¦ ± 1 ¦
- Planor_± 2 mm/2 m
- Paral.lelisme entre els eixos dels junts_± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts)_± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts)_± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la D.T.
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL.LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que
puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre
superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les dents
han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL.LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E843 CELS RASOS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Cel ras realitzat amb plaques de fibres minerals o de fibres vegetals de cara vista, suportades per un
entramat de perfils suspesos del sostre mitjançant tirants de filferro galvanitzat o barres regulables. El
sistema sustentant de les plaques és desmuntable i l'entramat pot ser vist o ocult.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col.locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama
- Col.locació de les plaques
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CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades,
escantonades ni tacades.
S'ha de col.locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
S'han de col.locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
Separació entre punts de suspensió_<= 1250 mm
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat_<= 1/360 de la llum
Toleràncies d'execució:
- Planor_± 2 mm/m
- Nivell_± 10 mm
- Alineació dels perfils_± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2_No es dedueixen
- Obertures > 1 m2_Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-RTP/73 "Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de techos de placas."
E898 PINTATS DE PARAMENTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant
diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Pintat d'estructures de fusta
- Pintat d'estructures d'acer
- Pintat d'estructures de formigó
- Pintat de paraments de fusta
- Pintat de paraments d'acer
- Pintat de paraments de ciment
- Pintat de paraments de guix
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat
- Pintat de fusteria de fusta
- Pintat de fusteria d'acer
- Pintat d'elements de calefacció
- Pintat de tubs d'acer
- Pintat de tubs de PVC
- Pintat de tubs de coure
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja previa si és el cas, amb 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'assecatge, 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.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin
pintat les visibles.
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:
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- 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 de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de
la D.F.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura 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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques.
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons
les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
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.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una
humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
Material superficie
Hivern
Estiu
Guix
3 mesos
1 mes
Ciment
1 mes
2 setmanes
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2_No es dedueixen
- Obertures > 1 m2_Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin
embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2,00 m2_No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2_Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2_Es dedueixen el 100%
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total_Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total_Es dedueix el 25%
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- Menys del 50% del total o amb barretes_No es dedueix
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
La superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT DE PORTES CEGUES, BARANES I REIXES O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PINTAT DE TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E923 SUBBASES DE GRANULAT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la supefície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a percentatge
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants_+ 0
- 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície_± 20 mm
- Planor_± 10 mm/3 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida
d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels
resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació
admissible és la de la preparació per a col.locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs,
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de
la D.F.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari
tornant a compactar i allisar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la
capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
E9B4 PAVIMENTS DE PEDRA GRANÍTICA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, col.locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la base de morter
- Humectació i col.locació de les peces
- Col.locació de la beurada de ciment
- Neteja, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col.locades en alineacions rectes segons l'especejament previst.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts han de tenir un gruix <= 1,5 mm i s'han de reblir amb beurada de ciment.
Toleràncies d'execució:
- Nivell_± 10 mm
- Planor_± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts_<= 3 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, s'esperarà 24 h
i després s'estendrà la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim_No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9D1 PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.
S'han considerat els paviments següents:
- Paviment de rajola ceràmica fina col.locada a truc de maceta amb morter
- Paviment de toves ceràmiques mecàniques col.locades a truc de maceta amb morter
- Paviment de toves ceràmiques manuals col.locades a truc de maceta amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Humectació de les peces
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Humectació de la superfície
- Reblert dels junts
- Neteja de paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
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La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Nivell_± 10 mm
- Planor_± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
RAJOLA CERÀMICA:
Les peces s'han de col.locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts_± 1 mm
TOVES:
Les peces s'han de col.locar deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:
- Toves mecàniques_± 1 mm
- Toves manuals_± 2 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts)_± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació.
RAJOLA:
S'ha d'esperar 24 h des de la col.locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim_No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9DD PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col.locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col.locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
COL.LOCAT A ESTESA:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col.locar
- Col.locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col.locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.
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No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col.locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Els junts s'han de reblir amb morter
Toleràncies d'execució:
- Nivell_± 10 mm
- Gruix dels junts_± 2 mm
- Planor_± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts)_± 2 mm/2 m
COL.LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col.locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell_± 10 mm
- Gruix dels junts_± 0,5 mm
- Planor_± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts)_± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del
fabricant.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb
morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim_No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9G1 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Paviments de formigó vibrat sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de l'armadura, si és el cas
- Col.locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els
junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han
de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària
i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
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Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb
els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm
de diàmetre)_>= 3 kg/mm2
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies_>= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix_± 10% del gruix
- Nivell_± 10 mm
- Planor_± 5 mm/3 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la
superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim_No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2_Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
E9U1 SÒCOLS DE PEDRA NATURAL
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sòcols formats amb peces col.locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col.locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment i ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col.locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell_± 5 mm
- Planor_± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
- Horitzontalitat_± 4 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs
es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb
morter de gruix >= 1 cm.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim_Es dedueix el 50%
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- Obertures de més d'1,00 m d'amplària_Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9U3 SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sòcol format amb peces col.locades amb morter adhesiu. L'execució de la unitat d'obra inclou les
operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de les peces amb morter adhesiu
- Col.locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa. S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col.locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. Els junts s'han de rejuntar amb beurada
de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
Nivell_± 5 mm
Planor_± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
Horitzontalitat_± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs
es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim_Es dedueix el 50%
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària_Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9U7 SÒCOLS DE FUSTA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sòcol de fusta col.locat amb tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la fusta de roure o de castanyer:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
En la fusta de pi:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col.locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col.locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
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Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície
plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col.locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabó.
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar
massillats.
Toleràncies d'execució:
Nivell_± 5 mm
Planor_± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
Horitzontalitat_± 2 mm/2 m
Separació entre el sòcol i el revestiment del parament_<= 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col.locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net i ha de tenir
un grau d'humitat <= 2,5%.
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper de vidre
i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERI GENERAL:
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim_Es dedueix el 50%
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària_Es dedueix el 100%
FUSTA DE PI:
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9V1 ESGLAONS DE PEDRA NATURAL
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Esglaó format amb peces de pedra o de terratzo col.locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col.locació de la beurada
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les
especificacions de la D.T.
Junts entre peces_ >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor_± 4 mm/m
- Planor de les celles_± 2 mm
- Horitzontalitat_± 0,2%
- Fals escaire_± 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col.locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de
gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.
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Abans de la col.locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col.locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar la beurada sobrant i s'ha de netejar la superfície.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-RSR/1984 Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.
EAF1 FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI, COL.LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Finestres o balconeres d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament
correcte d'obertura i tancament, col.locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col.locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col.locació dels mecanismes
- Col.locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer
inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Una vegada col.locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat
a l'aigua i resistència al vent indficats a la D.T.
Franquícia entre la fulla i el bastiment_<= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig_± 10 mm
- Nivell previst_± 5 mm
- Horitzontalitat_± 1 mm/m
- Aplomat_± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret_± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col.locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o del suport al qual
estigui subjecte.
S'ha de col.locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot
el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col.locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
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CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat_± 1 mm
- Aplomat_± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment_± 1 mm
- Posició de la ferramenta_± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment_<= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment_>= 0,2 cm <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment_>= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment_>= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment_>=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment_<= 0,2 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EAQS CONJUNTS DE DUES FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col.locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat_± 1 mm
- Aplomat_± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment_± 1 mm
- Posició de la ferramenta_± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment_<= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment_>= 0,2 cm
<= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment_>= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment_>= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment_>=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment_<= 0,2 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació de porta tallafoc de fusta o metàl.lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles corredisses
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col.locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament_± 1 mm
- Aplomat_<= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real
de la via d'evacuació.
Alçària de col.locació dels mecanismes d'obertura_1 m ( ± 50 mm )
PORTES DE FULLES CORREDISSES:
Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament automàtic, i han de ser netes.
Els mecanismes de rodament han de ser autolubricats per tal de facilitar el desplaçament de les fulles.
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, sense disminuir en cap
punt l'amplària real de la via d'evacuació.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats
amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les
dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.
En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre els perfils tallafocs i les fulles
s'ha de regular amb la posició dels topalls de les guies.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
EB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la barana,
col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions
mecàniques. S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer
- Baranes d'alumini
- Baranes d'acer inoxidable
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la
indicada per la D.F.
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element
que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són
d'alumini.
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una
fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement_100 kp/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat_50 kp/m
- Lloc d'ús públic_100 kp/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal_<= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada_<= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig_± 10 mm
- Alçària_± 1 cm
- Horitzontalitat_± 5 mm
- Aplomat_± 5 mm/m
- Separació entre muntants_Nul.la
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal.lació i,
alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la
distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre baranes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. Barandillas."
EC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Envidrat amb vidre laminar, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locació amb llistó de vidre
- Col.locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col.locació de les falques de recolzament
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col.locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col.locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col.locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Si son exteriors, s'han de col.locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col.locats de manera que la cara exposada a les
agresions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Ha d'estar col.locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o
deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
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El conjunt ha de ser totalment estanc.
La lluna trempada ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col.locada a l'exterior.
Fletxa del tancament_<= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia ¦
vidre ¦ vidre ¦ galze ¦perimetral ¦
¦ (mm) ¦ (m) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦ ¦ <= 0,8 ¦ 10 ¦ 2 ¦
¦ ¦ 0,8 - 3 ¦ 12 ¦ 3 ¦
¦ <= 10 ¦ 3 - 5 ¦ 16 ¦ 4 ¦
¦ ¦ 5 - 7 ¦ 20 ¦ 5 ¦
¦ ¦ > 7 ¦ 25 ¦ 6 ¦
¦ ¦ <= 0,8 ¦ 16 ¦ 5 ¦
¦ ¦ 0,8 - 3 ¦ 16 ¦ 5 ¦
¦ > 10 ¦ 3 - 5 ¦ 18 ¦ 5 ¦
¦ ¦ 5 - 7 ¦ 20 ¦ 5 ¦
¦ ¦ > 7 ¦ 25 ¦ 6 ¦
Franquícia lateral i amplària del galze:
Semiperímetre ¦Franquícia ¦ Amplària galze ¦
vidre ¦ lateral ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
(m) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
<= 4 ¦ 3 ¦ Gruix vidre + 6 ¦
> 4 ¦ 5 ¦ Gruix vidre + 10 ¦
En el cas de la col.locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Alçària del galze i franquícia perimetral:
Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia ¦
vidre ¦ vidre ¦ galze ¦perimetral ¦
(mm) ¦ (m) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
<= 0,8 ¦ ± 1,0 ¦ ± 0,5 ¦
0,8 - 3 ¦ ± 1,0 ¦ ± 0,5 ¦
<= 10 ¦ 3 - 5 ¦ ± 1,5 ¦ ± 0,5 ¦
5 - 7 ¦ ± 2,0 ¦ ± 0,5 ¦
> 7 ¦ ± 2,5 ¦ ± 1,0 ¦
<= 0,8 ¦ ± 1,5 ¦ ± 0,5 ¦
0,8 - 3 ¦ ± 1,5 ¦ ± 0,5 ¦
> 10 ¦ 3 - 5 ¦ ± 1,5 ¦ ± 0,5 ¦
5 - 7 ¦ ± 2,0 ¦ ± 0,5 ¦
> 7 ¦ ± 2,5 ¦ ± 1,0 ¦
Franquícia lateral i amplària del galze:
Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
vidre ¦ vidre ¦ lateral ¦ galze ¦
(mm) ¦ (m) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦
6 - 7 ¦ ¦ ¦ ± 1,0 ¦
8 - 13 ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦
18 - 20 ¦ <= 4 ¦ ± 0,5 ¦ ± 2,5 ¦
26 - 28 ¦ ¦ ¦ ± 3,0 ¦
43 - 45 ¦ ¦ ¦ ± 5,0 ¦
59 - 61 ¦ ¦ ¦ ± 6,5 ¦
6 - 7 ¦ ¦ ¦ ± 1,5 ¦
8 - 13 ¦ ¦ ¦ ± 2,0 ¦
18 - 20 ¦ > 4 ¦ ± 0,5 ¦ ± 3,0 ¦
26 - 28 ¦ ¦ ¦ ± 3,5 ¦
43 - 45 ¦ ¦ ¦ ± 5,5 ¦
59 - 61 ¦ ¦ ¦ ± 7,0 ¦
COL.LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col.locades als extrems de la
fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
carrer Raval, davant escoles al nucli de Cruïlles
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
Gruix
vidre
(mm)

¦Amplària
¦falques
¦ (mm)

¦Tolerància ¦
¦¦
¦ (mm) ¦

6-7
¦ 10
¦ ± 1,0 ¦
¦ 8 - 11
¦ 14
¦ ± 1,0 ¦
¦12 - 13
¦ 16
¦ ± 1,5 ¦
¦18 - 20
¦ 23
¦ ± 2,0 ¦
¦26 - 28
¦ 31
¦ ± 3,0 ¦
¦43 - 45
¦ 48
¦ ± 5,5 ¦
¦59 - 61
¦ 64
¦ ± 7,0 ¦
COL.LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col.locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura
sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària_Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2_0,25 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 85-222-85 "Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje."
ECZ1 SEGELLATS DE VIDRES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de segellat d'estanquitat en junts d'envidrament amb massilla d'un o dos components injectada
amb pistola.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de les superfícies del junt
- Aplicació d'una capa d'emprimació, en el seu cas
- Protecció de les vores del junt per a evitar que s'embrutin
- Aplicació de la massilla
- Repasos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
La massilla ha de ser compatible amb tots els elements que formen el conjunt envidrat.
S'ha d'aplicar sobre superfícies llises, seques, sense pols ni òxids o greixos.
El segellat ha de ser continu i ha de garantir l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
El junt ha de quedar ple, acabat i polit.
El segellat ha de tenir la consistència i l'enduriment apropiats, i en el temps que determinin les
especificacions particulars del producte.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs si la temperatura ambient és inferior a 5°C, superior a 30°C o plou.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ED11 DESGUASSOS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de plom o PVC, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o
clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació dels tubs
- Fixació dels tubs
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- Col.locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc.
No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb
massilla elàstica.
Els trams instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Si un desguàs de plom es connecta a un tub de PVC, s'ha de soldar al seu extrem un anell de llautó. La
connexió ha de portar interposat un anell de cautxú i ha de quedar segellada amb massilla elàstica.
Pendent_>= 2,5%
Radi interior de les curvatures_>= 1,5 x D tub
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ED15 BAIXANTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Baixants d'instal.lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC, fibrociment NT, planxa galvanitzada, planxa
galvanitzada prelacada, coure, zinc titani i amb peces de ceràmica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Baixants amb tub:
- Col.locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col.locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
Baixants amb peces de ceràmica:
- Col.locació de les peces
- Unió de les peces amb morter
- Col.locació d'accessoris
CONDICIONS GENERALS:
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona (si es tracta de PVC) i la
resta a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els trams instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub_>= 2
Distància entre les abraçadores_<= 150 cm
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals_<= 1% <= 30 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc titani o de coure.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions
soldades en el cas de baixants de planxa, zinc titani o coure.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a
col.locar.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ED35 PERICONS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets de maó calat, totxana
o maó foradat, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o per a col.locar posteriorment una tapa
registrable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col.locació de la tapa fixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de
connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres
defectes.
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
Gruix de la solera_>= 10 cm
Gruix de l'arrebossat_>= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics_>= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets_± 10 mm
- Planor de la fàbrica_± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat_± 3 mm/m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EE22 CALDERES DE GAS AMB CREMADORS ATMOSFÈRICS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Calderes de fosa o de planxa d'acer col.locades.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a calefacció
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Sobre bancada
- Murals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació de la caldera
- Connexió als diferents serveis i energies
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- Prova de servei
Quan es connecti a les diferents energies, han d'incorporar-se prop de la caldera, si aquesta no els porta ja,
els elements següents, (no inclosos a la partida d'obra):
- Vàlvula d'interrupció de l'entrada de gas
- Dispositiu per a buidar-la d'aigua.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de manera que
els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.
El broc de sortida d'aigua de la vàlvula de seguretat ha d'abocar a un desguàs de manera que se'n vegi
fàcilment el vessament. El tub d'evacuació de gasos cremats s'ha de connectar a la corresponent sortida de
la caldera, sempre pel damunt del dispositiu antiretorn de fums. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais
lliures, per facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Les connexions roscades han de complir la norma ISO 228-1.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.
Si es fan servir brides, aquestes han de complir les especificacions de la norma ISO 7005 i el fabricant ha de
subministrar les corresponents contrabrides.
Distància al paviment del dispositiu antiretorn de fums_>= 180 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 20 mm
- Aplomat_± 3 mm
CALDERES MURALS:
Un cop fixada sòlidament a la paret la placa de muntatge i connectades les diferents energies, s'ha de situar
la caldera al seu lloc i s'ha de connectar als corresponents enllaços de la placa.
CALDERES MURALS PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER ACUMULACIÓ:
L'acumulador s'ha de fixar sòlidament a la paret i s'ha de connectar al circuit de calefacció provinent de la
caldera, a l'entrada d'aigua freda i a la sortida d'aigua calenta sanitària. El termòstat s'ha de connectar a la
placa de connexions elèctriques de la caldera.
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:
Les calderes de potencia superior a 70 kW han d'estar situades en un local destinat a acollir exclusivament
elements d'instal.lacions.
No tindran la consideració de sala de màquines els equips autónoms de qualsevol potència preparats per a
instal.lar a l'exterior, que en tot cas han de satisfer els requisits mínims de seguretat per a les persones i els
edificis on es trobin emplaçats i en els que es facilitaran les operacions de manteniment i conducció.
El disseny de la sala de màquines ha de satisfer uns requisits mínims de seguretat per a les persones i per
als edificis on es trobi localitzada, i en tot cas s'han de facilitar les operacions de manteniment i conducció.
La localització, característiques i dimensions de la sala de calderes, així com els materials dels elements
que es trobin al seu interior, es faran d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60-601.
Es tindrà especial cura en el cumpliment de la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra
incendis als edificis.
Els aspectes relatius a la ventilació, nivell d'il.luminació, seguretat elèctrica, separació entre màquines,
aportació d'aire per a la combustió i extracció de fums, protecció contra la humitat exterior i sistema de
desguàs han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60-601.
Sobre la derivació propia de cada caldera, es col.locarà abans, i independenment de les vàlvules de control i
de seguretat dels equips, una clau de tancament manual de fàcil accés.
S'ha de col.locar el més aprop possible de la sala de calderes, una clau de tall general de subministrament
de gas a la mateixa, situada a l'exterior de la sala, de fàcil accés i localització.
Si això no fos possible, aleshores es pot col.locar la vàlvula de tall general a l'interior de la sala de calderes,
el més propera possible de l'entrada de gas a la sala.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi
puguin haver.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i l'equip no es
transmeti cap esforç.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
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Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o
substitució.
Els elements accessoris de l'equip com ara válvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal.lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de
distribució.
Un cop instal.lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión
"Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión."
UNE-EN 297 1995 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de loa
tipos B11 y B11BS equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo específico nominal es igual o
inferior a 70 kW."
UNE-EN 297/A2 1996 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los
tipos B11 y B11BS equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo específico nominal es igual o
inferior a 70 kW."
UNE-EN 297/A3 1997 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los
tipos B11 y B11BS equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo específico nominal es igual o
inferior a 70 kW."
UNE_EN 625 1996 "Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Requisitos
específicos para el servicio de agua caliente sanitaria de las calderas mixtas cuyo consumo calorífico
nominal sea igual o inferior a 70 kW."
UNE 60-601-93 "Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente sanitaria de potencia útil
superior a 70 kW."
UNE 60-601-96 1M "Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente sanitaria de potencia
útil superior a 70 kW."
EE41 XEMENEIES CIRCULARS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs rígids encastats de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de fibra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació dels suports pel muntatge superficial
- Col.locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin
suports, tubs d'altres instal.lacions, etc.
No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida
únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia.
Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una caixa
d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa han de tenir una
resistència al foc RF-120 i una resistència acústica de 40 dB com a mínim.
Es procurarà que la càmara d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en
comunicació amb l'ambient exterior.
Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuitat en els punts d'encontre
amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la construcció.
Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient_<= 5°C
Temperatura superficial parets pròximes_<= 28°C
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat_2/1000 <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva
llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
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Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal de facilitar
la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin
imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la
canonada en aquest tram.
Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada amb la
resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb una peça en T amb angle
sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de turbulències.
La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de pluja, proveïda
d'un registre de neteja i un maniguet de drenatje de 20 mm de llargària com a mínim.
Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es
faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell
tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos,
vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el capellet) als
obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94.
El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els
registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
La xemenia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la combustió en els següents
punts:
- A la sortida de cada generador
- A una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció roscat d'uns
100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i provït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret de la
xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials segellants de
característiques adients a la agressivitat dels fums.
Els orificis es practicaran a la sala de calderes i a l'exterior, mai en comunicació amb locals interiors, i es
situaran a les següents distàncies mínimes de qualsevol pertorbació del flux:
- 8 vegades el diàmetre hidràulic de la xemeneia si la pertorbació està entre el punt de mesura i la sala de
calderes
- 2 vegades el diàmetre hidràulic de la xemeneia si la pertorbació està entre el punt de mesura i la boca de
sortida
TUBS RÍGIDS ENCASTATS DE DOBLE PARET D'ACER INOXIDABLE, AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE
FIBRA:
S'han d'instal.lar els mòduls rectes de cilindres concèntrics amb aïllament intermedi, connectats entre ells
amb muntatge de superfície.
S'ha d'intercalar un suport de càrrega per a ancoratge a la base de la xemeneia. Els mòduls s'han de
connectar entre ells mitjançant brides d'unió normalitzades.
A cada 3 mòduls rectes, verticals, s'ha d'instal.lar un suport de càrrega i si coincideix amb una unió de tubs,
no cal posar-hi brida d'unió.
S'ha d'instal.lar un suport de càrrega a la base de cada tram recte vertical, desplaçat de la base de la
xemeneia.
Les abraçadores utilitzades per a la seva unió i fixació han de ser de material de qualitat igual o superior a la
dels mòduls als que van acoblats.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col.locació.
TUBS RIGIDS ENCASTATS DE DOBLE PARET D'ACER INOXIDABLE, AMB AILLAMENT INTERIOR DE
FIBRA:
Les xemeneies prefabricades es muntaran seguint les instruccions del fabricant, particularment pel que fa
referència al sistema de subjecció dels mòduls, i fent servir els accessoris recomanats pel mateix.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias."
UNE 123-001-94 "Chimeneas. Cálculo y diseño."
TUBS D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER INOXIDABLE:
UNE 123-002-95."Chimeneas modulares metálicas."
EE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductes muntats superficialment. S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació dels suports pel muntatge superficial
- Col.locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la indicada per la D.F. Els conductes horitzontals
han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal.lacions mecàniques o
elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha
d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre
l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical no ha de tenir una desviació >= 10° respecte a la
vertical. Els suports s'han de col.locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre
els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar
revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a
facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a
mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element
és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els
conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals(UNE 100-103)_Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre_=< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm_=< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat_2/1000 <= 15 mm
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, ACER INOXIDABLE O PLANXA D'ACER GALVANITZADA:
Distancia entre suports:
- Trams horitzontals_<= 3,5 m
- Trams verticals_<= 8 m
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Distància entre suports:
- Trams horitzontals_<= 1,5 m
- Trams verticals_<= 3 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a
instal.lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias."
* UNE 100-102-88 1R "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos."
* UNE 100-103-84 "Conductos de chapa metálica. Soportes."
* UNE 100-104-88 1R "Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción."
EF21 TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre entre 1/4" i 6"
, col.locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment
accessibles (muntants, instal.lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal.lació de
bombeig, etc.).
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals,
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal.lacions d'obres
d'enginyeria civil, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport
- Replanteig de la conducció
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal.lacions sense especificació del grau de dificultat, la col.locació d'accessoris. La
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris;
per això, la seva col.locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col.locar enrasades
amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con
elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent
mínim del 0,5% per a possibilitar l'evaquació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot
quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del
sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
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Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Distància entre suports:
Diàmetre
¦ Distància entre suports
nominal
¦ verticals (m)
¦ horitzontals (m) ¦
1/8"
¦2
¦ 0,8 ¦
1/4"
¦ 2,5
¦1¦
3/8"
¦ 2,5
¦ 1,8 ¦
1/2"
¦3
¦ 2,5 ¦
3/4"
¦3
¦ 2,5 ¦
1"
¦3
¦ 2,8 ¦
1"1/4
¦ 3,5
¦3¦
1"1/2
¦ 3,5
¦3¦
2"
¦ 4,5
¦3¦
2"1/2
¦ 4,5
¦ 3,5 ¦
3"
¦ 4,5
¦4¦
4"
¦5
¦5¦
5"
¦5
¦5¦
6"
¦6
¦6¦
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora
del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat_<= 2 mm/m <= 15 mm/total
COL.LOCACIÓ SOTERRADA:
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir
l'especificat en la D.T.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas),
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, les corbes, reduccions,
etc., han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu
plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat_>= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat_>= 60 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic
després de rentar-la.
COL.LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la
rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre del tub més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera,
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin
impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).
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Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal.lació. S'han de col.locar de forma que els
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl.liques per a
la subjecció dels mateixos.
En les instal.lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials
per col.locar.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
EF52 TUBS DE COURE SEMIDUR
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Instal.lació de conduccions amb tub de coure semidur o recuit.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil.laritat
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment
accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes,
escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
En les instal.lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals
s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal.lacions de tub soldat per capil.laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals
s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil.laritat.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent
mínim del 0,5% per a possibilitar l'evaquació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a
200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot
quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament
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respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del
sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports han de ser de llautó.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre el suport i el
tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
Separació màxima entre suports (en metres):
Diàmetre del tub (mm) ¦ 6 - 8
¦ 12 - 22
¦ 28 - 54
¦ 64 - 108 ¦
Trams verticals
¦ <= 1,8
¦ <= 2,4
¦ <= 3
¦ <= 3,7 ¦
Trams horitzontals
¦ <= 1,2
¦ <= 1,8
¦ <= 2,4
¦ <= 3 ¦
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat_<= 2 mm/m <= 15 mm/total
COL.LOCACIÓ ENCASTADA:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que
permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat_<= 2 mm/m <= 15 mm/total
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
EFQ1 AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB LLANA DE VIDRE
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació d'aïllament tèrmic de conduccions. S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu.
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment
accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes,
escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
S'ha de col.locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi
el gruix.
L'aillament ha d'estar col.locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les
vàlvules i d'altres accessoris de la instal.lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i
han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats.
La unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la
unió de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura
ambient.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de col.locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i
s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
EH11 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB TUBS FLUORESCENTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer esmaltat, amb difusor o sense, A.F.,
muntat superficialment en el sostre.
S'han de considerar els tipus de luminària següents:
- Per a un tub fluorescent
- Per a dos tubs fluorescents
- Per a quatre tubs fluorescents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 20 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la làmpada, l'equip complert d'encesa i el cablejat interior del llum.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
EH13 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT PER A LÍNIA CONTÍNUA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o amb xassís d'alumini anoditzat,
per a linia continua, sense difusor, per a un tub fluorescent de 36 o 58 W, o per a dos tubs fluorescents de
36 W, A.F., muntat superficialment al sostre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 20 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la làmpada, l'equip complert d'encesa i el cablejat interior del llum.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
EH21 LLUMS DECORATIUS ENCASTATS AMB TUBS FLUORESCENTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, per a 3 o 4 tubs fluorescents de 18 o 36 W A.F., encastat
al cel ras.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Encastades en cel ras de fibra mineral
- Encastades en cel ras d'escaiola llisa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar encastada a cels rasos de fibra mineral amb perfileria metàl.lica o a cels rasos d'escaiola llisa.
ENCASTADA EN CEL RAS DE FIBRA MINERAL:
Ha de quedar fixada sòlidament sobre els perfils metàl.lics amb dispositius regulables.
ENCASTADA EN CEL RAS D'ESCAIOLA LLISA:
Ha de quedar insta.lada sòlidament en el marc fixat al cel ras d'escaiola amb visos o claus, i han de
quedar-hi incorporats el xassís amb l'equip elèctric i el de difusió, mitjançant els corresponents elements de
fixació.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 20 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la làmpada, l'equip complert d'encesa i el cablejat interior del llum.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 60598-2-2 1993 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección dos: Luminarias empotradas.
(Versión oficial en 60598-2-2:1989)."
EH25 LLUMS DECORATIUS ENCASTATS PER A LÍNIA CONTINUA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a linia
continua, sense difusor o amb difusor metàl.lic de lamel.les, per a un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W,
A.F., encastat al sostre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar encastada al sostre mitjançant elements de pressió.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 20 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la làmpada, l'equip complert d'encesa i el cablejat interior del llum.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 60598-2-2 1993 "Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección dos: Luminarias empotradas.
(Versión oficial en 60598-2-2:1989)."
EH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
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- Muntades superficialment a la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos.
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra.
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. Han de proporcionar al nivell del sól una
il.luminació_>= 1 lux
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 20 mm
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:
- Aplomat_± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia."
UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia."
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones."
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación."
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación."
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación."
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."

EHB2 LLUMS ESTANCS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA O DE DESCÀRREGA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Llum estanc sense reflector amb reixeta o amb reflector extensiu sense reixeta, amb cos de fosa d'alumini o
de ferro fos, IP-55X,per a làmpada d'incandescència de 60-100 W o 150-200 W, muntat superficialment al
sostre amb suport o sense.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
El llum s'ha d'instal.lar muntat superficialment al sostre.
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 20 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 60598-1 1992 "Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos."
UNE_EN 60598-2-1 1993 "Luminarias. Parte segunda. Reglas particulares sección uno. Luminarias fijas de
uso general."
EJ13 LAVABOS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa d'acer.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Encastat a un taulell
- Sobre un peu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Si el lavabo es col.loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel
fabricant.
Si la col.locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i
recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell,
segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb cable de coure nu,
de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell_± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal_<= 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EJ14 INODORS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida vertical o
horitzontal, col.locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel
fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora
en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega
vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni
correctament.
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb cable de coure nu,
de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells_± 10 mm
Ha de coincidir amb el bidet
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- Horitzontalitat_± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EJ1A ABOCADORS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col.locat
amb suports murals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el
projecte o, en el seu defecte, la indicada en la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel
fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb cable de coure nu,
de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell_± 10 mm
- Horitzontalitat_± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
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Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista
en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per
la D.F.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell_± 10 mm
FLUXOR:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el
polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el
revestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."
EJ24 AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista
en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per
la D.F.
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Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell_± 10 mm
FLUXOR:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el
polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el
revestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."
EJ2A AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista
en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per
la D.F.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
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Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell_± 10 mm
FLUXOR:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el
polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de
descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el
revestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."
EM13 SIRENES
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col.loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 30 mm
- Horitzontalitat_± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
EM14 POLSADORS D'ALARMA
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
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Alçària des del paviment_1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 30 mm
- Horitzontalitat_± 1 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
EM31 EXTINTORS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col.locat amb suport a la paret:
- Col.locació del suport al parament.
- Col.locació de l'extintor al suport.
Col.locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor_<= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició_± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat_± 3 mm
COL.LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL.LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL.LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col.locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti
el seu transport sense perill de despendre's.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994.
ENH1 BOMBES CENTRÍFUGUES AUTOASPIRANTS
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Bombes centrífugues autoaspirants muntades.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntades superficialment

Projecte d’adequació de l'entorn emmurallat
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- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la bomba a una bancada
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació
elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques
corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu
superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.
La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada.
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols; cal utilitzar els forats que
porta a la seva base.
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la bomba i la paret ha de ser suficient perque pugui girar el cos de la bomba, un cop
desmuntada la seva subjecció.
MUNTADES EN PERICÓ:
La separació entre la bomba i les parets del pericó ha de ser suficient perque pugui girar el cos de la bomba
un cop desmuntada la seva subjecció.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
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AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
LOT
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F2194XC5

Pàg.:

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES
DEMOLICIÓ I TREBALLS PREVIS
ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text

Tipus

C

1

[C]

Unitats

[D]

Longitud

[E]

Ample

[F]

m2

Num. Text

2

C
Reparació

[C]

Superfície

[D]

Longitud

[E]

Ample

[F]

F2193A06

10.000

m

Num. Text

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

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

30.000

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

50.000

m3

Num. Text
1

Tipus

Element decoratiu

F2R54267

m3

Num. Text

30,000

TOTAL

Fórmula

50,000

Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
[C]

2.500

[D]

[E]

[F]

3.000

TOTAL

Fórmula

7.500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

Fórmula

50.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K2148181

TOTAL

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

1

5

10,000

30.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F2191306

Fórmula

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

1

4

TOTAL

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
3

704,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Tipus

1

Fórmula

704.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F2194AB1

TOTAL

Alçada

704.000

2

2

1

7,500

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou cànon d'abocador
Tipus

[C]

1

Residus Aglomerat

704.000

2

Demolició formigó

10.000

3

Demolició rigola

30.000

[D]

[E]

0.100

0.400

[F]

1.200

TOTAL

Fórmula

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

0.200

1.200

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

0.400

1.200

5.760 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS
4

Demolició vorada

5

Enderroc estructura pedra

50.000

6

Fresatge asfalt

0.400

0.400

7.500
250.000

0.050

Pàg.:
1.200

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

1.200

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

1.200

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

TOTAL AMIDAMENT
7

G219Q105

m

Tipus

Tall paviment existent

[C]

[D]

[E]

[F]

50.000

F21H1453

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.000

1

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6.000

1

m2

Tipus

[C]

90.000

1

[D]

[E]

[F]

5.000

1

FDG34377

01
02
01

6,000

TOTAL

Fórmula

450,000

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES
SERVEIS I INSTAL·LACIONS
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

DESCRIPCIÓ

m

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

65.000

1

u

TOTAL

Fórmula

65.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FDK2A6F3

Fórmula

UA

Num. Text

2

TOTAL

450.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

1,000

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text

OBRA
LOT
CAPÍTOL

Fórmula

6.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

M219UF63

TOTAL

Desmuntatge senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text

10

50,000

1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F21B3001

Fórmula

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text

9

TOTAL

50.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

126,240

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text
1

2

65,000

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

2.000

1

Pàg.:
[F]

2.000

FDKZ3174

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

2.000

1

[F]

2.000

m3

Tipus

[C]

65.000

1

[D]

[E]

0.400

[F]

0.400

m3

Tipus

[C]

65.000

1

[D]

[E]

0.400

[F]

0.400

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

80.000

1

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

80.000

1

m

TOTAL

Fórmula

80,000

TOTAL

Fórmula

80,000

Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 95 A, pintat, muntat
superficialment

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4.000

1

01
03

TOTAL

Fórmula

4.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
LOT

10,400

80.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FG3A1222

Fórmula

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text

8

TOTAL

80.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FG380907

10,400

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text

7

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
FG31B554

TOTAL

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text

6

4,000

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

TOTAL AMIDAMENT
F228A30F

Fórmula

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora

Num. Text

5

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
F2226241

4,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text

4

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

3

4,000

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES
PAVIMENTACIÓ
EUR
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AMIDAMENTS
02

CAPÍTOL
NUM. CODI
1

F931R01J

Pàg.:

PAVIMENTACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

100.000

0.800

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

90.000

0.200

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

3

610.000

0.200

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

4

150.000

0.600

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

F9G4G2F2

m2

Tipus

1

Paviment formigó accés escola

2

Paviment formigó vorera aparcament

3

Paviment formigó aparcament

4

Centre rodona

F96AU020

m

Num. Text

310,000

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en
fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa
i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Acabat amb remolinat de gra fi similar al carrer
Raval.
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

140.000

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

90.000

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

150.000

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

20.000

20.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

400,000

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió
Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

2

6.100

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

3

6.200

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

4

4.900

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

5

3.100

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

6

Juntes formigó

[C]

2.800

1

Zona aparcament

30.000
8.000

7

30.000 C#*D#*E#*F#
5.000

40.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

2

Num. Text

3

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
2

4

F9DLM560BQGR m2

Num. Text

93,100

Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix ref. ARR5 de la serie Vermell de PIERA
ECO-CERÁMICA , col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
Tipus

[C]

[D]

60.000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Zona escola

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

2

Pas vianants

8.000

3

Juntes zona aparcament

3.000

0.200

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

4

2.200

0.200

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

5

1.700

0.200

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

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

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

6

2.000

0.200

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

7

2.900

0.200

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

8

3.500

0.200

0.700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

F936RM51

m3

Num. Text
1

Tipus

Base formigó paviment ceràmic

[C]

[D]

[E]

[F]

m3

Num. Text

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

0.000

0.000

0.000 C#*D#*E#*F#
6,000

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

100.000

0.800

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

2

700.000

0.200

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

F2R45067

m3

Num. Text

220,000

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
Tipus

C

1

[C]

Unitats

[D]

Longitud

[E]

Ample

[F]

TOTAL

Fórmula

Alçada

2

Illeta actual

100.000

0.800

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

3

Asfalt

700.000

0.200

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

4

Zona aparcaments

5

Percentatge "A origen"

P

6

Subtotal "A origen"

O

30.000

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

20.000

50.000 PERORIGEN(G1:G4,C5
)
300.000 SUMORIGEN(G1:G5)
TOTAL AMIDAMENT

8

Fórmula

0.100

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

60.000

TOTAL AMIDAMENT
G2214101

71,060

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició
autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

2

6

F2RA1200

m3

Num. Text

5

300,000

Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Illeta actual

100.000

0.800

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

2

Asfalt

700.000

0.200

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

3

Zona aparcaments

4

Percentatge "A origen"

P

5

Subtotal "A origen"

O

30.000

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

20.000

50.000 PERORIGEN(G1:G3,C4
)
300.000 SUMORIGEN(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT

300,000

EUR
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AMIDAMENTS
9

F9715F11

m3

Num. Text

Pàg.:

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

40.000

0.300

0.300

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

50.000

0.300

0.300

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

4

15.000

0.300

0.300

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

F9787G11

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

40.000

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

2

50.000

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

4

15.000

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

F965A1D5

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

50.000

t

Num. Text

Tipus

Formació passos elevats

4

[C]

[D]

[E]

[F]

t

Num. Text

Tipus

0.050

2.500

8.000

0.150

2.500

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

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

5.000

8.000

0.150

2.500

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

[C]

[D]

0.060

[E]

[F]

2.500

1

Zona estacionament

106,250

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Fórmula

5.000

610.000

m3

TOTAL

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i compactada

1

G9A1391F

50,000

610.000

TOTAL AMIDAMENT
F9H11JC1

Fórmula

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

1
3

TOTAL

50.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F9H112C1

105,000

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

1

14

TOTAL

1

Num. Text

13

9,450

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm d'amplària i
de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat

TOTAL AMIDAMENT

12

Fórmula

2

Num. Text

11

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
10

6

91,500

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Tipus

[C]

150.000

[D]

0.200

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

30.000 C#*D#*E#*F#
EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

Data: 20/10/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
15

G2211101

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

150.000

1

[F]

0.600

01
04

1

FHN635A4

DESCRIPCIÓ

u

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i
un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment
i acoblat al suport
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

4.000

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

2

4.000

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

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8.000

1

u

Fórmula

8,000

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i
un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de
color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar
vertical i acoblat a l' extrem del suport

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.000

1

u

TOTAL

Fórmula

1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FHM11L22

TOTAL

8.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FHN63AC6

8,000

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

Num. Text

1,000

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.000

1

01

TOTAL

Fórmula

1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA

TOTAL

1

FHM31F5A

4

90,000

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES
ENLLUMENAT PÚBLIC

TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

UA

Num. Text

2

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

30,000

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text

OBRA
LOT

7

1,000

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES
EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

Data: 20/10/20

AMIDAMENTS
05

LOT
NUM. CODI
1

GQ123L02

Pàg.:

MOBILIARI I JARDINERIA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Banc amb peus de fundició Ductil amb tractament enfront la corrossió amb sis taulons de 110x35 de fusta tropical tractada
amb acabat natural i cargols d'acer inoxidable amb anclatje al terra amb tacos M10.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4.000

1

GQ213112

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3.000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8.000

m3

Num. Text

Tipus

[C]

8.000

[D]

[E]

[F]

0.500

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8.000

u

Num. Text
1

Comptador per reg

8,000

TOTAL

Fórmula

4,000

TOTAL

Fórmula

8.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

KJM15010

Fórmula

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

1

6

TOTAL

4.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FR614235

3,000

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

1

5

Fórmula

8.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FR3P2111

TOTAL

Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l

1

4

4,000

3.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FR44223A

Fórmula

Paperera trinagular amb cubeta d'acer galvanitzat reforçada amb tractament enfront la corrossió. Imprimació epoxi i
pintura de poliester en color gris RAL9006. Cubeta recolçada en estructura massissa i base d'anclatge triangular per
fixació a terra amb cargols d'expansió M8.

1

3

TOTAL

4.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

8

8,000

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal.Inclou connexió a xarxa de distribució, clau de pas i connexió
de la xarxa de reg
Tipus

[C]

[D]

1.000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

Data: 20/10/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

FDKZ3174

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

Arqueta per comptador

F96AU020

m

Num. Text
2

[D]

[E]

[F]

1.000

Tipus

[C]

8.000

m

Num. Text

[D]

[E]

[F]

4.000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

20.000

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

60.000

m3

Num. Text

32,000

TOTAL

Fórmula

20,000

TOTAL

Fórmula

60.000 C#*D#*E#*F#
60,000

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

60.000

0.400

0.400

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

2

20.000

0.400

0.400

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

TOTAL AMIDAMENT
13

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
F2226241

TOTAL

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la
rasa

1

12

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
FFB23455

Fórmula

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

1

11

TOTAL

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió

Escocell arbres

FFB15655

1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
10

Fórmula

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FDK2A6F3

1,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

1

8

F228A30F

m3

9

12,800

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

Data: 20/10/20

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

60.000

0.400

0.400

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

2

20.000

0.400

0.400

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

F6A71Y16

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35.000

1

01
06

NUM. CODI
GBB21501

DESCRIPCIÓ

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Tipus

parking

GBB11111

[C]

[D]

[E]

[F]

2.000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3.000

u

Num. Text

2,000

TOTAL

Fórmula

3.000 C#*D#*E#*F#
3,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

rotonda

3.000

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

2

velocitat

3.000

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

3

estacionament

2.000

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

4

direcció

3.000

3.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

cediu el pas

GBB11251

TOTAL

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

TOTAL AMIDAMENT
3

35,000

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES
SENYALITZACIÓ I PINTURA

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

35.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
LOT

12,800

Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària amb
estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó

Num. Text

1

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL

GBBZ3011
Num. Text

m

10

11,000

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

3.000

3.500

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

2

3.000

3.500

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

3

3.000

3.500

10.500 C#*D#*E#*F#
EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

Data: 20/10/20

AMIDAMENTS
3.000

4

Pàg.:

3.500

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

TOTAL AMIDAMENT
5

GBA1U351

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Passos vianants

10.000

4.000

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

accés rodona

10.000

0.800

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

GBA1U321

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

76.000

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

2

250.000

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

GBA31112

m2

326,000

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

8.000

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

2

10.000

10.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
07

OBRA
LOT
NUM. CODI
VAR0001

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1.000

1

PA

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1.000

PA

1,000

TOTAL

Fórmula

1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

VAR0003

Fórmula

Partida alçada a justificar per imprevistor en tot el transcurs de la obra, segons el quadre de preus de projecte
Tipus

1

TOTAL

1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

VAR0002

18,000

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES
PARTIDES DIVERSES

UA

Num. Text

3

48,000

Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat

TOTAL AMIDAMENT

2

Fórmula

2

Num. Text

1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

7

42,000

Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent-hi el premarcat

Num. Text

6

11

1,000

Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de la obra

EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

Data: 20/10/20

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

1.000

1

Z001SERV

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12.600

4.500

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

14.300

4.500

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

Z002SERV

m2

G45318G3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

6.000

m3

Num. Text

TOTAL

Fórmula

6.000 C#*D#*E#*F#
6,000

Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

3.000

0.300

0.300

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

2

3.000

0.300

0.300

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

3

2.000

0.300

0.300

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

4

2.000

0.300

0.300

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

TOTAL AMIDAMENT
G45C18H3

m3

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

6.000

[E]

[F]

0.200

m2

Num. Text

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
G4BCMAJJ

0,900

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

1

1,200

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

6.000

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

2

6.000

6.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

121,050

Formació de forjat per protecció antic dipòsit

TOTAL AMIDAMENT

8

Fórmula

2

1

7

TOTAL

1

Num. Text

6

1,000

Neteja i rejuntat de mur de pedra natural

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

1.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

G4B36101

Num. Text
1

kg

12

12,000

Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

50.000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

Data: 20/10/20

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
10

G4D31100
Num. Text
1

m2

13

50,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta
Tipus

[C]

0.300

[D]

[E]

[F]

10.000

TOTAL

Fórmula

3.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,000

EUR

Quadre de preus I

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/10/20

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

P- 1

F2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

3,42 €

P- 2

F2193A06

m

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió
(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

3,71 €

P- 3

F2194AB1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

6,26 €

P- 4

F2194XC5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

2,97 €

P- 5

F21B3001

m

Desmuntatge senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

13,91 €

P- 6

F21H1453

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

46,26 €

P- 7

F2226241

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb
pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
(VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

8,16 €

P- 8

F228A30F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM
(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

9,48 €

P- 9

F2R45067

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

4,26 €

P- 10

F2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou cànon
d'abocador
(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

5,81 €

P- 11

F2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

2,51 €

P- 12

F6A71Y16

m

Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal i vertical, de 775 a
875 mm d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport amb daus de
formigó
(CENT NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

109,13 €

P- 13

F931R01J

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

15,73 €

P- 14

F936RM51

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

76,32 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/10/20

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

P- 15

F965A1D5

m

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de
20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

23,01 €

P- 16

F96AU020

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

35,37 €

P- 17

F9715F11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

81,59 €

P- 18

F9787G11

m

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat
(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,88 €

P- 19

F9DLM560BQG
R

m2

Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de gruix ref. ARR5 de la
serie Vermell de PIERA ECO-CERÁMICA , col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

40,24 €

P- 20

F9G4G2F2

m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, de consistència
fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2
kg/m2 de ciment portland. Acabat amb remolinat de gra fi similar al carrer Raval.
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

20,67 €

P- 21

F9H112C1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

62,76 €

P- 22

F9H11JC1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada
(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

60,74 €

P- 23

FDG34377

m

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de recobriment de 30x30 cm
amb formigó HM-20/P/20/I
(DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

10,10 €

P- 24

FDK2A6F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
(NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

91,17 €

P- 25

FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

51,29 €

P- 26

FFB15655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,98 €

P- 27

FFB23455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

2,27 €

P- 28

FG31B554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

4,73 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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P- 29

FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra
(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

8,33 €

P- 30

FG3A1222

m

Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de diàmetre), per a una intensitat màxima de 95 A,
pintat, muntat superficialment
(TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

3,01 €

P- 31

FHM11L22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

475,12 €

P- 32

FHM31F5A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de sortint, d'un braç amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

242,22 €

P- 33

FHN635A4

u

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb
un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total,
flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport
(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

934,34 €

P- 34

FHN63AC6

u

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb
un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de potència
total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del
suport
(MIL VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

1.025,86 €

P- 35

FR3P2111

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

64,65 €

P- 36

FR44223A

u

Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P- 37

FR614235

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra
de l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

77,01 €

P- 38

G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm
(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

2,71 €

P- 39

G2211101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1,96 €

P- 40

G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

2,62 €

P- 41

G45318G3

m3

Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

96,79 €

P- 42

G45C18H3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

94,05 €

P- 43

G4B36101

kg

Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

1,25 €

UA
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P- 44

G4BCMAJJ

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

11,29 €

P- 45

G4D31100

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

22,32 €

P- 46

G4DE1900

m3

Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim
(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P- 47

G9A1391F

m3

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

28,73 €

P- 48

GBA1U321

m

Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

4,02 €

P- 49

GBA1U351

m

Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

10,73 €

P- 50

GBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos components i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual
(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

10,71 €

P- 51

GBB11111

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

61,22 €

P- 52

GBB11251

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

55,25 €

P- 53

GBB21501

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

121,96 €

P- 54

GBBZ3011

m

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

25,62 €

P- 55

GQ123L02

u

Banc amb peus de fundició Ductil amb tractament enfront la corrossió amb sis taulons de 110x35
de fusta tropical tractada amb acabat natural i cargols d'acer inoxidable amb anclatje al terra amb
tacos M10.
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

318,21 €

P- 56

GQ213112

u

Paperera trinagular amb cubeta d'acer galvanitzat reforçada amb tractament enfront la corrossió.
Imprimació epoxi i pintura de poliester en color gris RAL9006. Cubeta recolçada en estructura
massissa i base d'anclatge triangular per fixació a terra amb cargols d'expansió M8.
(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

116,44 €

P- 57

K1A25200

u

Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa
de dades per a la realització de l'informe final
(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

206,18 €

P- 58

K2148181

m3

Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

138,54 €

PREU

9,94 €

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent
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P- 59

KJM15010

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm,
cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un
ramal.Inclou connexió a xarxa de distribució, clau de pas i connexió de la xarxa de reg
(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

596,86 €

P- 60

M219UF63

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 6 cm i en
encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

1,23 €

P- 61

M9RZU011

u

Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres o
altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

120,22 €

P- 62

Z001SERV

m2

Neteja i rejuntat de mur de pedra natural
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P- 63

Z002SERV

m2

Formació de forjat per protecció antic dipòsit
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

28,05 €

125,78 €

Quadre de preus II

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

P- 11

CODI
F2191306

F2193A06

F2194AB1

F2194XC5

F21B3001

F21H1453

F2226241

F228A30F

F2R45067

F2R54267

F2RA1200

UA
m

m

m2

m2

m

u

m3

m3

m3

m3

m3

B2RA1200

Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ

F6A71Y16

B06NN12C
B6A71Y16

m

1

PREU

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

3,42 €

3,42 €
3,71 €
3,71 €
6,26 €
6,26 €
2,97 €

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió
Altres conceptes

2,97 €

Desmuntatge senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

13,91 €

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
no classificat, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou cànon d'abocador
Altres conceptes

13,91 €

46,26 €

46,26 €
8,16 €
8,16 €
9,48 €

9,48 €
4,26 €

4,26 €
5,81 €

5,81 €
2,51 €

Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Disposició controlada a monodipòsit, de terres
Altres conceptes

P- 12

Pàg.:

Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició
horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària amb estructura de muntants
de fusta tractada, encastada al suport amb daus de formigó
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20
Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició
horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària amb estructura de muntants
de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de formigó

2.71000 €
-0,20 €
109,13 €

3.29250 €
102.12000 €
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Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 13

F931R01J

m3

B0111000
B037R000

P- 14

F936RM51

m3

B06NPF2B

P- 15

F965A1D5

m

B06NN14C
B0710250
B965A1D0

P- 16

F96AU020

m

B06NN14C
B96AUC20

P- 17

F9715F11

m3

B064300D

P- 18

F9787G11

m

B064E26C

P- 19

F9DLM560BQGR

m2

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material al 98% del PM
Aigua
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
Altres conceptes
Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició autoritzades
Altres conceptes
Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per
a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
Altres conceptes
Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes
Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat
Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 15 cm d'amplària i de 20 a 25 cm d'alçària,
acabat remolinat
Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E
Altres conceptes
Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 5 cm de
gruix ref. ARR5 de la serie Vermell de PIERA ECO-CERÁMICA , col·locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6

Pàg.:

2

PREU
3,72 €
15,73 €
0.04100 €
9.99350 €
5,70 €
76,32 €

63.32550 €

12,99 €
23,01 €

3.30515 €
0.06651 €
8.64150 €

11,00 €
35,37 €

2.75940 €
30.09300 €
2,52 €
81,59 €

73.51300 €
8,08 €
3,88 €

3.61528 €

0,26 €
40,24 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 20

CODI
B9DL2345BQGR

F9G4G2F2

UA

m2

B0512401
B06QD36A

P- 21

F9H112C1

t

B9H112C1

P- 22

F9H11JC1

t

B9H11JC1

P- 23

FDG34377

m

B064300C

BG22RG10

P- 24

FDK2A6F3

u

B0310500
B064300C

B0DF8H0A
B0F1D2A1

P- 25

FDKZ3174
B0710150
BDKZ3170

u

Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ
Llambordí Rojo Rústic de 5x10x20 cm, ref. ARR5 de la serie Vermell de
PIERA ECO-CERÁMICA
Altres conceptes
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de 15 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35
kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat amb transport
interior mecànic, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2
de ciment portland. Acabat amb remolinat de gra fi similar al carrer Raval.
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició I+E
Altres conceptes
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50
D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític
Altres conceptes
Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC
35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa
base i granulat granític, estesa i compactada
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base BC 35/50 G, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i
granulat granític
Altres conceptes
Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Tub corbable corrugat de PVC, de 80 de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a
150 usos
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes
Altres conceptes

Pàg.:

3

PREU
20.41020 €
19,83 €
20,67 €

0.16629 €
20.16000 €

0,34 €
62,76 €

63.76000 €

-1,00 €
60,74 €

61.57000 €

-0,83 €
10,10 €
6.32610 €

4.07400 €

-0,30 €
91,17 €
0.52976 €
41.47110 €

1.49036 €
3.59940 €
44,08 €
51,29 €
0.19146 €
38.71000 €
12,39 €
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P- 26

CODI
FFB15655

UA
m

BFB15600
BFWB1505
BFYB1505

P- 27

FFB23455

m

BFB23400
BFWB2305
BFYB2305

P- 28

FG31B554

m

BG31B550

P- 29

FG380907

m

BG380900
BGY38000

P- 30

FG3A1222

m

BG3A1220
BGW3A000

P- 31

FHM11L22

u

B064500C

BHM11L22

BHWM1000

P- 32

FHM31F5A

u

Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ
Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa
Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes
Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus
Altres conceptes
Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de diàmetre), per a una
intensitat màxima de 95 A, pintat, muntat superficialment
Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de diàmetre), per a una
intensitat màxima de 95 A, pintat
Part proporcional d'accessoris per a rodons de coure
Altres conceptes
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a columnes
Altres conceptes
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i 0,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locat sobre dau de formigó

Pàg.:

4

PREU
5,98 €

0.41820 €
1.06500 €
0.02000 €
4,48 €
2,27 €

0.18360 €
0.41100 €
0.02000 €
1,66 €
4,73 €

3.64140 €

1,09 €
8,33 €
1.48920 €
0.17000 €
6,67 €
3,01 €
1.03000 €
0.39000 €
1,59 €
475,12 €

22.37642 €

375.24000 €

45.28000 €
32,22 €
242,22 €
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CODI
B064500C

UA

BHM31F5A
BHWM3000

P- 33

FHN635A4

u

BHN635A4

P- 34

FHN63AC6

u

BHN63AC6

P- 35

FR3P2111

m3

BR3P2110

P- 36

FR44223A

u

BR44223A

P- 37

FR614235

u

B0111000
B0315600

P- 38

G219Q105

m

Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 4 m i 0,5 m de
sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs
Altres conceptes
Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 60 W de potència total, flux lluminós 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport
Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i
control no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de 5040 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de
classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar lateralment al
suport
Altres conceptes
Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I,
grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport
Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos
alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 73 W de potència total,flux lluminós de 6410
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric
de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport
Altres conceptes
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana
Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica
menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
Altres conceptes
Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en
contenidor de 240 l
Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 240 l
Altres conceptes
Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per sorra rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió
Aigua
Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm
Altres conceptes
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
15.88004 €

171.86000 €
45.28000 €
9,20 €
934,34 €

997.24000 €

-62,90 €
1.025,86 €

1 096.18000 €

-70,32 €
64,65 €

63.81375 €
0,84 €
210,10 €
227.14000 €
-17,04 €
77,01 €

0.08397 €
20.10931 €
56,82 €
2,71 €
2,71 €
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CODI
G2211101

G2214101

G45318G3
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m3

m3

m3

B065960C

P- 42

G45C18H3

m3

B065960B

P- 43

G4B36101

kg

B0A14200

P- 44

G4BCMAJJ

m2

B0A14200
B0B34238

P- 45

G4D31100

m2

B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D81480
B0DZA000
B0DZP400

P- 46

G4DE1900

m3

B0DZT006

P- 47

G9A1391F

B0111000
B03D1000
B0512401

m3

Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ
Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes
Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
Altres conceptes
Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16
mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de
directriu recta
Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m
d'alçària, com a màxim
Bastida de metall, per a 25 usos
Altres conceptes
Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i un 5 % de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM
Aigua
Terra seleccionada
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

Pàg.:
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PREU
1,96 €
1,96 €
2,62 €
2,62 €
96,79 €
74.39000 €

22,40 €
94,05 €
75.87780 €
18,17 €
1,25 €
0.01179 €
1,24 €
11,29 €

0.02620 €
10.96800 €
0,30 €
22,32 €
0.23800 €
0.15206 €
0.55154 €
0.45724 €
0.31155 €
1.32000 €
0.24880 €
0.38000 €
18,66 €
9,94 €
3.90000 €
6,04 €
28,73 €

0.05740 €
12.20150 €
9.97740 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 48

GBA1U321

m

BBA1M000
BBA1U100

P- 49

GBA1U351

m

BBA1M000
BBA1U100

P- 50

GBA31112

m2

BBA14100
BBA1M000

P- 51

GBB11111

u

BBM11102

P- 52

GBB11251

u

BBM12602

P- 53

GBB21501

u

BBM1AHD2

P- 54

GBBZ3011

m

BBMZ2611

P- 55

GQ123L02

u

BQ123L01

P- 56

GQ213112

u

BQ213110

P- 57

K1A25200

u

Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
Microesferes de vidre
Pintura termoplàstica en calent per a senyalització
Altres conceptes
Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica
en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat
Microesferes de vidre
Pintura termoplàstica en calent per a senyalització
Altres conceptes
Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura dos
components i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
Pintura per a maques vials, dos components, blanca
Microesferes de vidre
Altres conceptes
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
Altres conceptes
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
Altres conceptes
Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
Placa informativa de 60x90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
Altres conceptes
Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat
Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport
de senyals de trànsit
Altres conceptes
Banc amb peus de fundició Ductil amb tractament enfront la corrossió amb
sis taulons de 110x35 de fusta tropical tractada amb acabat natural i cargols
d'acer inoxidable amb anclatje al terra amb tacos M10.
Banc amb peus de fundició i taulons de fusta tropical
Altres conceptes
Paperera trinagular amb cubeta d'acer galvanitzat reforçada amb tractament
enfront la corrossió. Imprimació epoxi i pintura de poliester en color gris
RAL9006. Cubeta recolçada en estructura massissa i base d'anclatge
triangular per fixació a terra amb cargols d'expansió M8.
Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm,
amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm
Altres conceptes
Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres
i runes, amb la presa de dades per a la realització de l'informe final

Pàg.:

7

PREU
6,49 €
4,02 €
0.35010 €
3.80250 €
-0,13 €
10,73 €
0.93360 €
10.14000 €
-0,34 €
10,71 €
6.25260 €
2.38068 €
2,08 €
61,22 €
53.03000 €
8,19 €
55,25 €
46.58000 €
8,67 €
121,96 €
118.04000 €
3,92 €
25,62 €
25.86000 €
-0,24 €
318,21 €

280.59000 €
37,62 €
116,44 €

96.46000 €

19,98 €
206,18 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 20/10/20

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 58

P- 59

K2148181

KJM15010

m3

u

BJM15010

P- 60

P- 61

M219UF63

M9RZU011

m2

u

B0715000

P- 62

Z001SERV

m2

Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre
nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal.Inclou
connexió a xarxa de distribució, clau de pas i connexió de la xarxa de reg
Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C,
calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar,
amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical
Altres conceptes
Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix
de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada
Altres conceptes
Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous
de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter
d'alta resistència
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Altres conceptes

Z002SERV
B065960C

m2

8

PREU
206,18 €
138,54 €
138,54 €
596,86 €

102.48000 €

494,38 €
1,23 €

1,23 €
120,22 €

45.50000 €
74,72 €
28,05 €

Neteja i rejuntat de mur de pedra natural
Altres conceptes

P- 63

Pàg.:

Formació de forjat per protecció antic dipòsit
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
Altres conceptes

28,05 €
125,78 €
14.87800 €

110,90 €
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES

LOT

01

DEMOLICIÓ I TREBALLS PREVIS

CAPÍTOL

01

ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 20/10/20

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F2194XC5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 4)

2,97

704,000

2 090.88

2

F2194AB1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 3)

6,26

10,000

62.60

3

F2193A06

m

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat
sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)

3,71

30,000

111.30

4

F2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

3,42

50,000

171.00

5

K2148181

m3

Enderroc de pilar de pedra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 58)

138,54

7,500

1 039.05

6

F2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou
cànon d'abocador
(P - 10)

5,81

126,240

733.45

7

G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 38)

2,71

50,000

135.50

8

F21H1453

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador
sobre retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P 6)

46,26

1,000

46.26

9

F21B3001

m

Desmuntatge senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 5)

13,91

6,000

83.46

10 M219UF63

m2

Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix,
amb un gruix de 0 a 6 cm i en encaixos aïllats, amb fresadora de
càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb
compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de
la superficie fresada (P - 60)

1,23

450,000

553.50

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES

LOT

02

SERVEIS I INSTAL·LACIONS

CAPÍTOL

01

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI

5.027,00

01.01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FDG34377

m

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=80 mm i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P 23)

10,10

65,000

656.50

2

FDK2A6F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P 24)

91,17

4,000

364.68

3

FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 25)

51,29

4,000

205.16

4

F2226241

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 7)

8,16

10,400

84.86

EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Data: 20/10/20

5

F228A30F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 8)

9,48

10,400

98.59

6

FG31B554

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 28)

4,73

80,000

378.40

7

FG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 29)

8,33

80,000

666.40

8

FG3A1222

m

Rodó de coure de 19,6 mm2 de secció (5 mm de diàmetre), per a
una intensitat màxima de 95 A, pintat, muntat superficialment (P 30)

3,01

4,000

12.04

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES

LOT

03

PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL

02

PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI

2.466,63

01.02.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F931R01J

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó
, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 13)

15,73

310,000

4 876.30

2

F9G4G2F2

m2

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de
15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge
manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland.
Acabat amb remolinat de gra fi similar al carrer Raval. (P - 20)

20,67

400,000

8 268.00

3

F96AU020

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió (P - 16)

35,37

93,100

3 292.95

4

F9DLM560BQGR

m2

Paviment de llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20
cm i 5 cm de gruix ref. ARR5 de la serie Vermell de PIERA
ECO-CERÁMICA , col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
(P - 19)

40,24

71,060

2 859.45

5

F936RM51

m3

Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat
reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt
amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat
(P - 14)

76,32

6,000

457.92

6

G2214101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 40)

2,62

220,000

576.40

7

F2R45067

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 9)

4,26

300,000

1 278.00

8

F2RA1200

m3

Disposició controlada a monodipòsit, de terres (P - 11)

2,51

300,000

753.00

9

F9715F11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat (P - 17)

81,59

9,450

771.03

10 F9787G11

m

Rigola de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm d'amplària i de
20 a 25 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 18)

3,88

105,000

407.40

EUR
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PRESSUPOST

Pàg.: 3

Data: 20/10/20

11 F965A1D5

m

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 15)

23,01

50,000

1 150.50

12 F9H112C1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada (P - 21)

62,76

106,250

6 668.25

13 F9H11JC1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat granític, estesa i
compactada (P - 22)

60,74

91,500

5 557.71

14 G9A1391F

m3

Paviment de terra-ciment, amb terra seleccionada d'aportació i
un 5 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 47)

28,73

30,000

861.90

15 G2211101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 39)

1,96

90,000

176.40

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES

LOT

04

ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI

37.955,21

01.03.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FHN635A4

u

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un
dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de
potència total, flux lluminós 5040 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar lateralment i
acoblat al suport (P - 33)

934,34

8,000

7 474.72

2

FHM31F5A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 4 m d'alçària i
0,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó (P - 32)

242,22

8,000

1 937.76

3

FHN63AC6

u

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de
vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 73 W de
potència total, flux lluminós 6410 lumen, temperatura de color
4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de
protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'
extrem del suport (P - 34)

1.025,86

1,000

1 025.86

4

FHM11L22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de
8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó (P - 31)

475,12

1,000

475.12

TOTAL

LOT

OBRA

01

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES

LOT

05

MOBILIARI I JARDINERIA

NUM. CODI
1

GQ123L02

10.913,46

01.04

UA
u

DESCRIPCIÓ
Banc amb peus de fundició Ductil amb tractament enfront la
corrossió amb sis taulons de 110x35 de fusta tropical tractada
amb acabat natural i cargols d'acer inoxidable amb anclatje al
terra amb tacos M10. (P - 55)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

318,21

4,000

1 272.84

EUR
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2

GQ213112

u

Paperera trinagular amb cubeta d'acer galvanitzat reforçada amb
tractament enfront la corrossió. Imprimació epoxi i pintura de
poliester en color gris RAL9006. Cubeta recolçada en estructura
massissa i base d'anclatge triangular per fixació a terra amb
cargols d'expansió M8. (P - 56)

116,44

3,000

349.32

3

FR44223A

u

Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 16 a
18 cm, en contenidor de 240 l (P - 36)

210,10

8,000

1 680.80

4

FR3P2111

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 35)

64,65

4,000

258.60

5

FR614235

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a
18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra
rentada, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P 37)

77,01

8,000

616.08

6

KJM15010

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal.Inclou
connexió a xarxa de distribució, clau de pas i connexió de la
xarxa de reg (P - 59)

596,86

1,000

596.86

7

FDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 25)

51,29

1,000

51.29

8

FDK2A6F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P 24)

91,17

1,000

91.17

9

F96AU020

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resitència mínima a compressió (P - 16)

35,37

32,000

1 131.84

10 FFB15655

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 26)

5,98

20,000

119.60

11 FFB23455

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 27)

2,27

60,000

136.20

12 F2226241

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny no classificat, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 7)

8,16

12,800

104.45

13 F228A30F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5
m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 8)

9,48

12,800

121.34

14 F6A71Y16

m

Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de
disposició horitzontal i vertical, de 775 a 875 mm d'alçària amb
estructura de muntants de fusta tractada, encastada al suport
amb daus de formigó (P - 12)

109,13

35,000

3 819.55

TOTAL

LOT

01.05

10.349,94

EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES

LOT

06

SENYALITZACIÓ I PINTURA

NUM. CODI

Pàg.: 5

Data: 20/10/20

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GBB21501

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 53)

121,96

2,000

243.92

2

GBB11111

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
(P - 51)

61,22

3,000

183.66

3

GBB11251

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P
- 52)

55,25

11,000

607.75

4

GBBZ3011

m

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 54)

25,62

42,000

1 076.04

5

GBA1U351

m

Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent-hi el premarcat (P - 49)

10,73

48,000

515.04

6

GBA1U321

m

Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat (P - 48)

4,02

326,000

1 310.52

7

GBA31112

m2

Pintat sobre paviment de faixa superficial reflectora, amb pintura
dos components i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 50)

10,71

18,000

192.78

TOTAL

LOT

OBRA

01

PRESSUPOST ACCÉS NUCLI HISTÒRIC CRUÏLLES

LOT

07

PARTIDES DIVERSES

NUM. CODI

4.129,71

01.06

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

VAR0001

PA

Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut (P - 0)

2.580,00

1,000

2 580.00

2

VAR0002

PA

Partida alçada a justificar per imprevistor en tot el transcurs de la
obra, segons el quadre de preus de projecte (P - 0)

3.500,00

1,000

3 500.00

3

VAR0003

PA

Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de la obra (P
- 0)

1.500,00

1,000

1 500.00

4

Z001SERV

m2

Neteja i rejuntat de mur de pedra natural (P - 62)

28,05

121,050

3 395.45

5

Z002SERV

m2

Formació de forjat per protecció antic dipòsit (P - 63)

125,78

6,000

754.68

6

G45318G3

m3

Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P 41)

96,79

0,900

87.11

7

G45C18H3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P 42)

94,05

1,200

112.86

8

G4BCMAJJ

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080 (P - 44)

11,29

12,000

135.48

9

G4B36101

kg

Armadura per a bigues AP500 SD en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 43)

1,25

50,000

62.50

10 G4D31100

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a
bigues de directriu recta (P - 45)

22,32

3,000

66.96

TOTAL

LOT

01.07

12.195,04

EUR

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

PRESSUPOST

Data: 20/10/20

Pàg.: 6

EUR

Resum de pressupost

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/10/20

Pàg.:

1

NIVELL 2: Lot
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lot
01.01
Demolició i treballs previs
5 027.00
Lot

01.02

Serveis i instal·lacions

Lot

01.03

Pavimentació

37 955.21

2 466.63

Lot

01.04

Enllumenat públic

10 913.46

Lot

01.05

Mobiliari i jardineria

10 349.94

Lot

01.06

Senyalització i pintura

Lot

01.07

Partides diverses

15 735.75

Obra

01

Pressupost Accés nucli històric Cruïlles

86 577.70

4 129.71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
86 577.70
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost Accés nucli històric Cruïlles
86 577.70
86 577.70

euros

Accés al nucli de Cruïlles, carrer Raval, davant escoles i sala polivalent

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

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

1

86 577.70

13 % Despeses Generals SOBRE 86 577.70....................................................................................................................................
11 255.10
6 % Benefici Industrial SOBRE 86 577.70....................................................................................................................................
5 194.66

Subtotal

103 027.46

21 % IVA SOBRE 103 027.46....................................................................................................................................21 635.77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

124 663.23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CENT VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS )

ULLÀ a Dimarts, 20 d´octubre de 2020

JORDI ALVAREZ MORETÓ
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
NºCOL. 20.928

