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DESCRIPTIVA

1.1 OBJECTIU DEL PROJECTE
Es redacta aquest document per enderrocar quatre edificis en estat de ruïna o precaris i
poder ampliar la cruïlla entre carrers per urbanitzar la zona i crear una plaça.
1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte organitza el procés d’enderroc i valora els cost de les obres.
L’enderroc, controlat per fases, ha d’assegurar l’estabilitat estructural dels edificis veïns.
Amb aquest objectiu és necessari consolidar els fonaments de les parets mitgeres i tapar els
forats de les parets causats per l’enderroc. Finalment s’aplicarà un revestiment per impedir
filtracions de la pluja i es col·locarà un remat de coronació.
També, es planifica el procés d’execució de l’obra per facilitat el trànsit donat que és
l’accés a la població. L’edifici Nº 4 ha de ser enderrocat primer per desviar el trànsit durant el
procés d’enderroc dels edificis Nº 1, 2 i 3
1.3 PROMOTOR
El promotor de les obres és l’Ajuntament de Godall amb NIF P-4306900-D
Plaça Mare Teresa Blanch nº 8 Godall 43516 Tarragona. Tel. 977 738018
1.4 ARQUITECTE TÈCNIC
El tècnic de l’obra és Miquel Subirats Villalbí amb DNI: 40918819W, amb domicili al carrer
Pau Casals, 19 de Godall. 43516 Montsià. Tlf.+Fax: 977 738 109 mòbil: 605 969 431,
Col·legiat nº 53, al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre.
1.5 ANTECEDENTS
Els edificis afectats són: n.: 1 i 2 al carrer Vilallarga I, i els n.: 19 i 21 al carrer Nort.
Solar
Superfície dels solars afectats
Topografia
Serveis
Evacuació d’aigües residuals
Subministrament d’aigua potable
Subministrament d’energia elèctrica
Classificació urbanística
Accessos

390 m2
Pendent.
Existent
Xarxa d’abastament municipal
Subministrament de companyia
Urbà

Nom

Cr. Vilallarga I, Nº 1 i 2.
Cr. Nort Nº 19 i 21.
Cr. Calvari
3.10 metres.

Amplada mínima

2. MEMÒRIA

CONSTRUCTIVA

2.1 ENDERROCS
El procés d’enderroc es farà de forma ordenada i seguint les instruccions descrites a
l’Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.
En aquest procés es tindrà en compte els següents treballs previs:
-

Desconnexió de les instal·lacions existents: d’aigua, electricitat, etc.

-

Apuntalament, abans d’iniciar el procés, d’aquells elements que puguin provocar
l’enderroc descontrolat i garantint l’estabilitat del conjunt.

-

Disposició de bastides i apuntalaments que permetin treballar a l’alçada i que
serviran de suport per les proteccions col·lectives necessàries.

-

Previsió dels mitjans de protecció col·lectiva i personal, tant pels operaris com pels
vianants (tanques, xarxes, etc). Senyalització per desviar el trànsit durat les obres.

-

Disposició segura dels mitjans d’evacuació dels materials resultants de l’enderroc.

L’execució del procés es durà a terme en els següent ordre:
-

Desconnexió d’instal·lacions.

-

Desplaçament de la xarxa elèctrica i de telefonia que estan fixades a façanes.

-

Protecció del paviment del carrer amb sorra i taulers de fusta.

-

Desmuntatge de materials de revestiment, acabat i decoració (balcons, baranes..)
que puguin caure de forma no controlada.

-

Enderroc de l’edifici nº 4 per donar pas alternatiu previ a l’enderroc dels altres tres
edificis. Fet l’enderroc i aplanat el solar es consolidarà la paret mitgera.

Enderroc per fases del conjunt d’edificis nº. 1, 2 i 3. La primera fase consistirà en
buidar el magatzem de l’edifici 1, accedint pel Nº 3 del carrer Vilallarga I, per poder entrar
màquina elevadora per accedir a les parts altes.
Desmuntatge de les teulades dels edificis 1,2 i 3. Separació de teules, bigues i
llistons de fusta per carregar els contenidors.
-

Enderroc de parets per fases.

-

Enderroc de forjats, separant bigues i elements de fusta.

Càrrega de runa per fases i transport a abocador autoritzat per evitat acumulació
excessiva que dificulti els treballs.
-

Neteja del solar i replanteig del reforç de fonaments.

-

Rebaix de terres.
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-

Excavació de fonaments, per dames, per evitar afectacions als edificis veïns.

Formigonat de capa de neteja, col·locació d’armadures, formigonat de fonaments,
col·locació d’armadures de murets, encofrat i formigonat de murets de reforç de migeres.
-

Netejar i picar parets mitgeres. Tapar forats provocats per l’enderroc.

Construir corretja “zuncho” sobre les mitgeres de l’habitatge Nº 17 del carrer Nort i
sobre mitgera de l’habitatge Nº 5 del carrer Vilallarga I.
Col·locar noves teules sobre la mitgera de l’habitatge Nº 17 del carrer Nort i rajoles
de terra, amb goteró, sobre mitgera de l’habitatge Nº 5 del carrer Vilallarga I.
Aplicar nou revestiment, a totes les mitgeres, amb pasta de morter d’arena amb
ciment pòrtland blanc.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
Els edificis a enderrocar són tres que comparteixen parets mitgeres i formen una
cantonada i un, també en cantonada, a l’altre costat del carrer. Els tres primers eren
habitatges de planta baixa i dos pisos. L’últim és un magatzem en planta baixa amb altell.
Els edificis, són de construcció tradicional, amb parets de pedra i fang d’uns 60 cm.
d’amplada. Els forjats són de bigues de fusta i revoltó de rajola. Les cobertes són de teula
sobre bigues i llates de fusta. Els edificis Nº 1 i 3 tenen terrats de rajola.
Actualment, l’edifici Nº 1 està ensorrat per col·lapse de la teulada i del terrat. La filtració
de les pluges va afectar a l’estructura de fusta. Les bigues de coberta es van trencar i en la
caiguda van trencar els forjats inferiors. Solament una part petita de l’edifici queda per
ensorrar-se.
L’edifici Nº 2 ha iniciat el mateix procés de degradació.
L’edifici Nº 3, encara habitat, té filtracions de pluja en teulada i en façanes. La canal de la
teulada ja ha caigut al carrer i també ha caigut part del revestiment de façana.
L’enderroc deixarà els edificis veïns al descobert. Les parets mitgeres s’han de protegir
de la pluja amb un nou revestiment i els fonaments s’han de reforçar abans de rebaixar el
terreny per la construcció d’una plaça.
Control dels materials
Els formigons a emprar compliran amb la normativa corresponent. L’incompliment de
qualsevol especificació serà suficient per la no acceptació del material.
Especificacions:
-

Formigó HA-25/B/20/IIa

Tipus de ciment: CEM II/A-M(V) 32.5 R
Mida màxima d’àrid: 20 mm
Consistència: BLANA
2
Resistència característica: 25 N/m
CONTROL DE QUALITAT EXIGIT
Comprovació Albarà de lliurament
Comprovació consistència norma UNE
Cono Abrams assentament
Control estadístic REDUÏT
PROJECTE TÈCNIC PER L’ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS

Desembre 2019

-

Acer B 500 S

Tipus corrugat: B 500S en laminats A52b
2
Límit elàstic: 510 N/mm
Diàmetres i longituds: = Segons càlculs
CONTROL DE QUALITAT EXIGIT
Identificació
Bon estat aparent
Certificat de garantia del fabricant o segell de qualitat
Control de Qualitat a NIVELL NORMAL

2.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Les divisions interiors dels edificis a enderrocar són envans de rajola i portes de fusta.
L’edifici Nº 1, té parets de càrrega que separen l’habitatge del carrer Nort, del magatzem
del carrer Vilallarga Nº 3. Donada la seva alçada s’ha de tenir especial precaució durant el
procés d’enderroc. Tanmateix, es requereix atenció en les parets a enderrocar que han de
separar-se dels edificis veïns.
2,4 SISTEMA D’ACABATS
Els edificis veïns que ara comparteixen paret mitgera amb els edificis a enderrocar han de
quedar protegits de possibles filtracions de pluja. Es necessari aplicar un nou revestiment
com acabat.
2.5 SISTEMA D’INSTAL·LACIONS
Les escomeses d’aigua i electricitat s’han de suprimir abans de l’inici de les obres.

3. COMPLIMENT

DEL CODI TÈCNIC DE LA CONSTRUCCIÓ

3.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL
NORMATIVA D’APLICACIÓ: Document Bàsic SE del CTE.
Compliment DB SE AE
Accions permanents. L’acció s’avaluarà a partir d’allò establert en la Instrucció EHE.
També s’ha considerat l’Annex C de la DB SE AE, promptuari de pesos i coeficients de
fregament intern.
Accions variables. S’ha considerat la sobrecàrrega d’ús segons la taula 3.1 (A.1Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 kN/m2 i càrrega concentrada 2 kN).
Accions accidentals. Accions sísmiques. Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del municipi és
menor que 0.04g. La classificació dels edificis és d’importància normal i l’acceleració
sísmica bàsica ab menor de 0.04g, pel que no cal aplicar la norma als edificis.
També s’han de considerar les normes:
DB-SE.A Estructures d’acer.
DB-SE-F Estructures de fàbrica.
EHE Instruccions per al formigó estructural.
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Els treballs d’execució es desenvoluparan d’acord amb la normativa corresponent i les
instruccions del fabricant en el cas d’elements especials i els prefabricats. Es respectaran
les especificacions i plànols del projecte.
Les soldadures, cargols, les operacions de muntatge, subjecció, empotraments seran de
les característiques i dimensionats mínims que la normativa estableix. Tots els elements
prefabricats seran muntats a l’obra pel personal de la mateixa empresa subministradora i
segons les seves pròpies instruccions.

3.2 SEGURETAT D’US I ACCESSIBILITAT
NORMATIVA D’APLICACIÓ: Document Bàsic SUA del CTE.
Es respectarà la normativa.
3.3 SALUBRITAT
NORMATIVA D’APLICACIÓ: Document Bàsic HS del CTE.
Es respectarà la normativa i en particular, la “HS-1 Protecció enfront a la humitat”:
A la façana, per evitar el regalim de la pluja, s’hi col·locaran peces amb goteró.

3,4 PRESSUPOST
El Pressupost d'Execució Material es valora en 31.252 €
(TRENTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS euros)
Considerant:
PEM: ......................................31.252 €.
Benefici Industrial 6% ............. 1.875 €.
Despeses Generals 13 % .........4.063 €.
Base ..................................... 37.180 €.
IVA 21% ................................. 7.810 €.
COST TOTAL ..................... 45.000 €.

Godall, 27 de desembre de 2019

Miquel Subirats Villalbí
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE TÈCNIC PER L’ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS

Desembre 2019

ANNEX FOTOGRÀFIC

Edificis Nº 1, 2 i 3
Cruïlla carrer Nort, Avda. Catalunya i carrer Vilallarga I

Edifici Nº 4
Cruïlla carrers Vilallarga I i Calvari
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Edificis Nº 1 i 2
Carrer Nort, Nº 19 i Nº 21

Edificis Nº 1 i 3
Cruïlla carrers Vilallarga I i Calvari

PROJECTE TÈCNIC PER L’ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS

Desembre 2019

Edificis Nº 3 i 4
Cruïlla carrers Vilallarga I i Calvari

Edifici Nº 4
Cruïlla carrers Vilallarga I i Calvari

2. E S T U D I D E G E S T I Ó D E R E S I D U S

1

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc,
Rehabilitació.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

ENDEROC DE QUATRE EDIFICIS

Municipi :

Godall

Cruïlla carrers Nort i Vilallarga I
Comarca :

Montsià

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER

Pes

Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta

0,00

0,00

grava i sorra solta

0,00

0,00

argiles

0,00

0,00

terra vegetal

0,00

400,68

pedraplè

0,00

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

170503

altres

0,00

0,00

totals d'excavació

0,00

t

3

400,68 m

Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra
no es considera residu:
o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre
reutilització
que el seu nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra
mateixa obra
altra obra
poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m2
2

Pes

és residu:
a l'abocador
-

Volum aparent/m
3

2

2

Volum aparent
3

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )
80,000

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

538,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

80,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

Petris+ceràmics+guixos

0,000

0,000

0,000

22,000

0,000

0,000

0,000

0,000
3
720,00 m

altre material 2

totals d'enderroc

0,7556

0,00 t

0,7544
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Residus de construcció
Codificació residus Pes/m
LER

2
2

Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució

Pes

Volum aparent/m2

(tones)

(m /m )

3

Volum aparent

2

3

(m )

0,0500

0,0000

0,0896

2,0000

obra de fàbrica

170102

0,0150

0,0000

0,0407

1,0000

formigó

170101

0,0320

0,0000

0,0261

1,0000

petris

170107

0,0020

0,0000

0,0118

0,0000

guixos

170802

0,0039

0,0000

0,0097

0,0000

0,0010

0,0000

0,0013

0,0000

altres

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

fustes

170201

0,0285

0,0000

0,0045

0,0000

plàstics

170203

0,0061

0,0000

0,0104

0,0000

paper i cartró

170904

0,0030

0,0000

0,0119

0,0000

metalls

170407

0,0004

0,0000

0,0018

0,0000

embalatges

totals de construcció

3
2,00 m

0,00 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres
residus
Materials de construcció que contenen amiant
especificar
- altres
-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

GESTIÓ (obra)

0,00 m

3
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Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum

Terres per a l'abocador

m3 (+20%)

a la mateixa obra

0,0

0,00

0,00

0,00

grava i sorra solta

0,0

0,00

0,00

0,00

argiles

0,0

0,00

0,00

0,00

480,8

0,00

0,00

480,82

pedraplé

0,0

0,00

0,00

0,00

altres

0,0

0,00

0,00

0,00

terres contaminades

0,0

grava i sorra compacta

terra vegetal

Total

3

volum aparent (m )

a altra autoritzada

0,00
0,00

480,8

0,00

480,82

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per
cadascú d'ells a l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els
materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la
resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels
residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus
R.D. 105/2008

projecte*

no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

si

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poderne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de
residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu

gestor

tipus de residu
170103

Baix-Mont contenidors s.l.

adreça
POLIGON INDUSTRIAL LES TOSSES

codi del gestor
CIF B43675727

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m

12,00
5,00
4,00
15,00
0
5,00
70,00

3

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €)

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m

3

3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
3

Contenidors de 5 m per a cada tipus de residu

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

3
3

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són
presents (dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Volum

RESIDU
Excavació

3

m (+20%)

Terres

Classificació
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

480,82

11396,02

2404,08

0,00

-

-

Terres contaminades

Valoritzador / Abocador
3
3
70,00 €/m
5,00 €/m
4331,68
0,00
runa neta

Construcció

3

m (+35%)

Formigó

4,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

1,35

16,20

6,75

5,40

Maons i ceràmics

109,35

1.312,20

546,75

437,40

-

Petris barrejats

726,30

-

3.631,50

-

10.894,50
0,00

Metalls

-

0,00

-

-

-

Fusta

108,00

1.296,00

540,00

432,00

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

0,00

-

-

-

0,00

Paper i cartró

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

0,00

-

0,00

-

Altres

29,70

356,40

148,50

-

445,50

Perillosos Especials

0,00

0,00

974,70

2.980,80

0,00

7.129,08

5.206,48

11.340,00

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

5

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

3

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

unitats

2

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

unitats

-

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

-

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats
1

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació
i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra,

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció
El pressupost de la gestió de residus és de :
El volum dels residus és de :

El cost previst per la gestió de residus és de 900,00 €
(NOU-CENTS euros)

Godall, 27 de desembre de 2019

Miquel Subirats Villalbí
ARQUITECTE TÈCNIC

900,00 euros
1,455,52 m

3

3. P R E S S U P O S T

1/4

PRESSUPOST

Par. Un. Descripció

Qt.

Llarg. Ample.

Alt

Tot.

P./u.

Cost

25.738

1.- ENDERROCS
1.1 Un. TREBALLS PRELIMINARS
Col·locació de tanques, senyalització de l'obra, desconnexió de
instal·lacions...
1,00

1,00 P.A.

700

1.2 m.2 ENDERROC DE TEULADES
Desmuntatge de la teulada, tot separant les teules de cabirons i
llates de fusta. Càrrega al camió i trasllat a l'abocador autoritzat.
Edifici 1
Edifici 2
Edifici 3
Edifici 4

91,00
34,00
54,00
64,00

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

243,00

7,00

1.701

143,84
18,24
58,00
23,40
65,60
48,00
357,08

6,50

2.321

1.3 m.2 ENDERROC DE FORJATS
Enderroc de forjats i els elements que sustenten com tabics i
portes. Separació de materials. Càrrega al camió i trasllat a
l'abocador autoritzat.
Edifici 1
Edi.1
Edi.1 zona magatzem
Edifici 2
Edifici 3
Edifici 4

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

12,40
4,80
11,60
6,50
8,20
8,00

5,80
3,80
5,00
3,60
8,00
6,00

1.4 m.3 ENDERROC DE PARETS MESTRES DE PEDRA-GLERA
Enderroc de parets de pedra amb terra. Inclòs desmuntatge de
baranes de balcó, balcons, finestres i finestrals.
Edifici 1. Façana
Tester
Mitgera
Terrat-raco
Pati-carrer
Edifici 2. Façana
Lateral
Edifici 3
Edifici 4

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

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

PROJECTE TÈCNIC PER L'ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS

10,80 6,53
12,50 6,53
13,20 12,50
9,75 3,50
11,75 4,73
5,83 7,20
4,85 8,00
3,36 6,00
8,91 7,80
4,57 8,75
12,26 5,60
10,60 5,50

42,31
48,98
99,00
20,48
33,35
25,19
23,28
12,10
41,70
23,99
41,19
34,98
Desembre 2019

Par. Un. Descripció

Qt.
1,00

Llarg. Ample.
0,60

8,08

Alt

Tot.

4,28

20,75
467,29

P./u.

Cost

27,00

12.617

6,00

1.798

4,70

3.571

1.5 m.2 PICAR I SANEJAR PARETS MITGERES
Picar parets mitgeres i netejar-les de terres. Tapar forats amb
maó gero collat amb morter de CP, deixant el parament preparat
per aplicar un nou revestiment.
Edifici 1.
Pati-esquerra
Pati-fons
Pati-dreta
Edifici 4

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

12,20 108,70
63,72
11,80
7,00
30,80
76,38
6,70
5,00
20,00

8,91
5,40
4,40
11,40
4,00

0,50 299,60

1,6 m.3 TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR
Càrrega al camió i trasllat a l'abocador autoritzat situat a
distància inferior a 30 Km. Separació prèvia segons material. Es
considera l'esponjament. Inclòs despeses de gestió de residus.
Partida 1.2 Teulades…...
Partida 1.3 Forjats..........
Partida 1.4 Parets….......
Partida 1.5 Picar parets…

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

243,00
357,08
467,29

299,60

0,25
0,30
1,00
0,05

1,25
75,94
1,20 128,55
1,15 537,38
1,20
17,98

759,84

1,7 Un. NETEJA VEGETACIÓ I TRANSPORT A L'ABOCADOR
Tallar figueres i vegetació per netejar el solar. Càrrega al camió i
trasllat a l'abocador autoritzat. Separació prèvia segons material.
. Inclòs despeses de gestió de residus.
Partida alçada
Edifici.1- Pati

300

1,8 m.3 EXCAVACIÓ PER REBAIX DEL SOLAR
Excavació de terres amb mitjans mecànics per rebaixar el solar a
nivell del carrer Vilallarga I/carrer Calvari. Inclòs picar zones de
pedra vora carrer Nort. Càrrega de terres al camió i trasllat a
l'abocador autoritzat. Separació prèvia segons material. Es
considera l'esponjament. Inclòs despeses de gestió de residus.
Edificis 1,2 i 3.

390,00

1,9 m.3 EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PER DAMES I TRANSPORT
DE TERRES A L'ABOCADOR.
Excavació de rases de fonaments vora mitgeres, per dames.
Càrrega de terres al camió i trasllat a l'abocador autoritzat.
Separació prèvia segons material. Es considera l'esponjament.
Inclòs despeses de gestió de residus. Inclòs també, neteja
Edi.1
- Mitgera
17, Cr. Nort 1,00
manual
per
perfilaredi.nº
l'excavació.
18,70
0,70 0,50
Edi.1 - Mitgera nº 5, Cr. Vilallarga I

Edi.1 i 2 Carrer Nort
Edi.4 - Mitgera nº2, Cr. Vilallarga I

1,00
1,00

14,10
11,60

0,40
0,70

0,50
0,50

1,00

3,00

0,40

0,50

PROJECTE TÈCNIC PER L'ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS

7

2.730

6,55
2,82
4,06
0,60
Desembre 2019

PRESSUPOST

3/4

Par. Un. Descripció

Qt.

Llarg. Ample.

Alt

Tot.

P./u.

Cost

14,03

30,00

421

3.055

2.- ESTRUCTURA
2.1 M.l CORRETJA DE FORMIGÓ ARMAT PER CORONAR PATERS
Corretja de formigó armat HA-25 amb barres 4D.12 amb estrebs
D.8/15 cm. Inclòs treballs de reparar i nivellar la paret, encofrar i
desencofrar.
Mitgera amb edifici nº 17, Cr. Nort
Mitgera amb el nº 5, Cr. Vilallarga I

1,00

9,50

1,00

11,50

9,50
11,50
21,00

30,00

630

6,55
2,82
4,06
0,60
14,03

60,00

842

16,83
17,40
34,23

91,00

1.583

2,2 M.l FONAMENTS PER DAMES
Fonament de formigó armat HA-25 amb barres D.12 amb
estrebs D.8/20 cm. (Segons plànols). Inclòs formigó de neteja.
Inclòs col·locació d'armadures i esperes per murets. Tot acabat.
Edi.1 - Mitgera edi.nº 17, Cr. Nort
Edi.1 - Mitgera nº 5, Cr. Vilallarga I
Edi.1 i 2 Carrer Nort
Edi.4 - Mitgera nº2, Cr. Vilallarga I

1,00
1,00
1,00

18,70
14,10
11,60

0,70
0,40
0,70

0,50
0,50
0,50

1,00

3,00

0,40

0,50

2,3 m.3 MURET DE FORMIGÓ ARMAT PER DAMES
Muret de formigó armant com a reforç de parets mitgeres i
carrer. Format (segons plànols), seguint el fonament modular
amb juntes i pantalla de 25 cm. Alçada variable segons nivell de
fonament de les mitgeres. Acabat amb cares vistes i llises amb
arestes axaflanades amb "berengeno" a l'encofrat. Inclòs
encofrat amb panells metàl·lics i puntals. Desencofrat i curat. Tot
acabat.
18,70
0,90
Mitgera edi.1 1,00
11,60
1,50
Carrer Nort 1,00

2.459

3.- REVESTIMENTS
3.1 M.l REMAT MITGERES AMB RAJOLA VENDRELL
Remat sobre corretja de formigó amb rajola vermella de terrat
amb goteró. Tot acabat per rebre el revestiment de morter.
Mitgera edi.1
Carrer Nort

1,00
1,00

11,50
9,30

0,50
0,50

5,75
4,65
10,40

23,70

246

3.2 m.2 REVESTIMENT DE MORTER
Revestiment sobre parament verticat, de pasta de morter de CP
blanc R100, acabat arremolinat. Inclòs arestes i reton de façanes
veïnes.
PROJECTE TÈCNIC PER L'ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS

Desembre 2019

Par. Un. Descripció

Qt.
Edifici 1.
Pati-esquerra
Pati-fons
Pati-dreta
Edifici 4

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

Llarg. Ample.
8,90
5,40
4,50
11,40
4,00

Alt

Tot.

P./u.

Cost

7,40

2.213

12,20 108,58
11,74
63,40
7,00
31,50
76,38
6,70
19,20
4,80
0,50 299,06

RESUM DEL PRESSUPOST
1.-

ENDERROCS

25.738

2.-

ESTRUCTURA

3.055

3.-

REVESTIMENTS

2.459

PRESSUPOST EXECUCCIÓ

31.252 €

El cost previst per l'execució material de les obres és de 31.252 €
( TRENTA-UN MIL DOS CENTS CINQUANTA-DOS euros)

Godall, 27 de desembre de 2019

Miquel Subirats Villalbí
ARQUITECTE TÈCNIC

PROJECTE TÈCNIC PER L'ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS

Desembre 2019

4. D O C U M E N T A C I Ó G R À F I C A

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/1000

6038410BF8063G0001RY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

4,503,700

LOCALIZACIÓN

CL VILLALARGA I 3
43516 GODALL [TARRAGONA]
AÑO CONSTRUCCIÓN

USO PRINCIPAL

Residencial

1900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

464

PARCELA CATASTRAL

4,503,650

SITUACIÓN

CL VILLALARGA I 3
GODALL [TARRAGONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

464

218

Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN
Destino

ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
VIVIENDA
ALMACEN

Escalera

1
1
1
1
1

Planta

Puerta

Superficie m²

00
01
00
01
02

01
01
02
02
01

89
47
116
121
91

4,503,600

285,950

286,000

286,050

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
286,050 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Sábado , 14 de Diciembre de 2019

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/500

6038404BF8063G0001MY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL NORT 21 Es:1 Pl:00 Pt:01

4,503,680

43516 GODALL [TARRAGONA]
AÑO CONSTRUCCIÓN

USO PRINCIPAL

Residencial
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

1920
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

4,830000

34

PARCELA CATASTRAL

4,503,660

SITUACIÓN

CL NORT 21
GODALL [TARRAGONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

68

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

34

[division horizontal]

4,503,640

285,980

286,000

286,020

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
286,020 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Sábado , 14 de Diciembre de 2019

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/800

6038403BF8063G0001FY

4,503,700

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL VILLALARGA I 1
43516 GODALL [TARRAGONA]
AÑO CONSTRUCCIÓN

USO PRINCIPAL

Residencial

1900

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

216

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL VILLALARGA I 1
4,503,650

GODALL [TARRAGONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

216

74

Parcela construida sin división horizontal

CONSTRUCCIÓN
Destino

VIVIENDA
VIVIENDA
ALMACEN

Escalera

Planta

Puerta

Superficie m²

00
01
02

01
01
02

72
72
72
285,950

286,000

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
286,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Sábado , 14 de Diciembre de 2019

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/600

6038803BF8063G0001UY

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

4,503,680

LOCALIZACIÓN

CL VILLALARGA I 2
43516 GODALL [TARRAGONA]
AÑO CONSTRUCCIÓN

USO PRINCIPAL

Industrial

1950

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

146

4,503,660

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL VILLALARGA I 2
GODALL [TARRAGONA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

146

SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²] TIPO DE FINCA

64

4,503,640

Parcela construida sin división horizontal

4,503,620

285,940

285,960

285,980

286,000

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
286,000 Coordenadas U.T.M. Huso 31 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Sábado , 14 de Diciembre de 2019

ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS Cr. Vilallarga nº 1, 2 i Cr. Nort nº 19, 21
Promotor

Arquitecte tècnic

Data

Ajuntament de Godall

Miquel Subirats Villalbí

Desembre 2019

Plànol

43516 GODALL

ESTAT ACTUAL

EMPLAÇAMENT

Escala
Plànol nº

1 : 500

1 - 10

ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS Cr. Vilallarga nº 1, 2 i Cr. Nort nº 19, 21
Promotor

Arquitecte tècnic

Data

Ajuntament de Godall

Miquel Subirats Villalbí

Desembre 2019

43516 GODALL
Escala

Plànol

RESIDUS

Plànol nº

1 : 200

2 - 10

5,

1
Edifici 1

Edifici 1

3,
9

6, 9

Edifici 3

8,9

12

,5

Edifici 1

6,
4
Edifici 2

5,
8
5 ,5

ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS Cr. Vilallarga nº 1, 2 i Cr. Nort nº 19, 21

43516 GODALL

Promotor

Arquitecte tècnic

Data

Plànol

Ajuntament de Godall

Miquel Subirats Villalbí

Desembre 2019

PLANTA GENERAL

ESTAT ACTUAL

Escala
Plànol nº

1 : 200

3 - 10

8,7

10,8

6,8

5,8

Edifici 1

Edifici 2

ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS Cr. Vilallarga nº 1, 2 i Cr. Nort nº 19, 21
Promotor

Arquitecte tècnic

Data

Ajuntament de Godall

Miquel Subirats Villalbí

Desembre 2019

Plànol

43516 GODALL

ESTAT ACTUAL

FAÇANES 1 i 2

Escala
Plànol nº

1 : 100

4 - 10

9,5
6

7,2

4,9

3,4

Edifici 2

Edifici 3

ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS Cr. Vilallarga nº 1, 2 i Cr. Nort nº 19, 21
Promotor

Arquitecte tècnic

Data

Ajuntament de Godall

Miquel Subirats Villalbí

Desembre 2019

Plànol

43516 GODALL

ESTAT ACTUAL

FAÇANES 2 i 3

Escala
Plànol nº

1 : 100

5 - 10

7

Edifici 1

11,6

4,7

Edifici 3

9,4

8,5
6
ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS Cr. Vilallarga nº 1, 2 i Cr. Nort nº 19, 21
Promotor

Arquitecte tècnic

Data

Ajuntament de Godall

Miquel Subirats Villalbí

Desembre 2019

43516 GODALL

Plànol

FAÇANES 3 i 1

Escala
Plànol nº

1 : 100

6 - 10

6,4
4,3

4,9

Edifici 4

ENDERROC DE QUATRE EDIFICIS Cr. Vilallarga nº 1, 2 i Cr. Nort nº 19, 21
Promotor

Arquitecte tècnic
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5. P L E C D E C O N D I C I O N S

P L E C DE C O N D I C I O N S

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Les normatives de compliment condicional per la situació de l’edifici i establerta pels organismes de l’Administració
Local i empreses concessionàries de serveis públics, haurà de ser coneguda i a complir per l’empresa constructora i els
seus representants a l’obra, així com el Plecs de Condicions Tècniques i la reglamentació vigent sobre Seguretat i Salut
en obres de construcció.
La normativa vigent d’obligat compliment contemplada en la redacció del present projecte i a complir en l’execució
de la corresponent obra, és la següent:
ÀMBIT GENERAL
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)
RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS
Residus
" Real decreto 210/2018, de aprobación del Programa de prevención y gestión de residuos y
recursos de Catalunya (PRECAT20)" , al "Real Decreto 105/2008 , regulador de la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición", d'àmbit estatal i al decret de la Generalitat:
21/2006 , d'Ecoeficiència

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats
per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.
Ambdós, com a part del projecte 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'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del
contracte d'obra.

GENERALITATS
Documents del projecte.
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos,
Plànols i Pressupost.
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte.
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita.
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les
unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.
L’Arquitecte Tècnic
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director d’obra:
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a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació 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 el certificat de final d'obra.
Correspon a l’Arquitecte Tècnic com a Director de l’execució material de l’obra:
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, 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 subscrivint-la juntament 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.
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 Tècnic.
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
valorades i a la liquidació final de l'obra.
El promotor
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell
mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la
Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE).
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE.
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte intervinguin diferents projectistes.
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i
salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius.
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels treballs o
quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents
treballadors autònoms.
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat
laboral competent.
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La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor.
El contractista i/o constructor
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.
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i materials,
les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan
especificades en la LOE.
El contractista i/o constructor designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE.
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la
licitació. El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor ha d’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.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes.
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les
normes d'aplicació.
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials
necessaris per l'acompliment de la seva comesa.
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a
disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les
ordres i assistències.
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, que ha
d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució; i presentar-lo a l’autoritat laboral competent.
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en
el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase
d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els casos en què la normativa no
preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut.
Els contractistes i subcontractistes seran 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 respondran 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.
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la
documentació d’obra executada.
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de l’edifici
i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici.
El contractista i/o constructor ha de preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
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Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les
reglamentacions tècniques d’obligat compliment.
Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als
béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats.
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels
danys i perjudicis que es puguin causar.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les servituds
afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi.
Despeses a càrrec del contractista i/o constructor.
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents
despeses:
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció, retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes,
etc.
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica,
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades,
afectades per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i
Serveis afectats.
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.
Despesa de col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques
a definir per la Direcció Facultativa, que hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció
Facultativa ordeni la seva retirada.
Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec,
no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra,
es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent.
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat
d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció
Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte.
Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats
d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o
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treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat
construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser
objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte
de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i
operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment.
Control d'unitats d'obra.
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de
realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa.
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la
Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament:
- A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls.
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder
prendre les mesures necessàries amb urgència.
Els laboratoris d’assaig han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats Autonòmiques.
Recepció de l’obra
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l’obra
al promotor, i és acceptada per aquest.
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en
contingut de l’acta està recollit en la LOE.
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè no
s’adequa a les condicions contractuals.
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir de la data en què se subscriu
l’acta de recepció.
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte,
la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris.
Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent.
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les
obres d’edificació es regiran segons la legislació vigent.
Assegurança obligatòria
L’assegurança obligatòria, tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats en l’edifici per vicis i
defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els
murs de càrrega o altres elements estructurals, i que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici.
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible per a edificis, a on el seu ús principal sigui l’habitatge,
segons la LOE.
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El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que
aquest sigui prenedor de l’assegurança.
Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la
redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de
contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més
restrictives.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document.
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar
l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents.
SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR
MESURES PRELIMINARS
Replanteig de les obres
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el
terreny, tots els punts de detall que la Direcció Facultativa consideri necessaris.
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o
constructor.
Obres provisionals
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels
confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. Els materials
i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec
com si fossin obres definitives.
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la
Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució de
les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites d'obra
de la Direcció Facultativa.
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de
circulació i senyalitzar-los adequadament.
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La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o
constructor.
Materials
Hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà
d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici
del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el canvi.
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista i/o
constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions.
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat
com a la qualitat.
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi estat
aprovada per la Direcció Facultativa.
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient,
malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la
més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment.
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a
subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, garanties de
qualitat, etc..).
Servituds i serveis afectats
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats
per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs
necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció Facultativa, consideri
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al contractista
i/o constructor.
Conservació de les obres
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del moment d'inici
fins a la recepció de l’obra.
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o altre mecanisme, l’acció
de possibles actes vandàlics i incendis, a l’obra.
Manteniment de vials en situació d’ús públic
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de vials, en situació d’ús públic, que
s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres.
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i
si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això
sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació
dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte
de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes
seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà inclòs en els preus unitaris.
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Existència de servituds i serveis existents.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o
reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució
dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de
definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant
treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran
incloses en els
Desviament de serveis.
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que disposi, o
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions
afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas,
consideri necessari modificar.
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes corresponents,
la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi
d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del contractista i/o constructor,
aquest haurà de prestar l'ajut necessari.
Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i
exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu
personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de
l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats
d'alta a la Seguretat Social.
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les
obres d’edificació es regiran segons la legislació vigent.
Gestió de residus
El contractista i/o constructor realitzarà la gestió de residus, d’acord amb la normativa vigent i les indicacions de la
Direcció Facultativa:
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra.
-Gestionant els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i
runes de la construcció.
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva
utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor.
La gestió dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobrecost.
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se
per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present
Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits
autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
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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, tal com estableix la
normativa vigent.
SISTEMA ESTRUCTURA
Elements Genèrics
Fàbrica
Estructura d’obra
Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part resistent i de suport
d’una construcció, executada amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel fabricant, i segons el
tipus de material emprat, regulades per normativa vigent.

SUBSISTEMA SOBRE RASANT – FAÇANES
Parets i envans d’obra de fàbrica
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó, blocs de morter de ciment,
blocs de morter d'argila expandida; lligades amb morter.
Morters
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada.
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques.
Les condicions generals dels morters seran:
- Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen.
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir.
- Compacitat i docilitat.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Inalterabilitat als agents agressius generals.
Classes:
De ciment:
Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra
M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra
M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra
M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra
M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra
Resistència mitja;
M-50 50 Kg/cm2

11

PLEC DE CONDICIONS

M-75 75 Kg/cm2
M-100 100 Kg/cm2
M-150 150 Kg/cm2
M-200 200 Kg/cm2
Camp d'aplicació:
M-50:Fàbriques lleugerament carregades
M-75:Fàbriques poc carregades
M-100: Fàbriques amb càrrega normal
M-150: Fàbriques molt carregades
M-200: Fàbriques especials
Obres de fàbriques
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic de
ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter.
Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran
amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents.
Els maons, abans de col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans
sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en
degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa.
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o segons instruccions de la Direcció
Facultativa.
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encadellant-los simultàniament entre ells.
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una
bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter
vell.

Godall, 27 de desembre de 2019

Miquel Subirats Villalbí
ARQUITECTE TÈCNIC
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6. E S T U D I D E S E G U R E T A T I S A L U T

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut l’ha redactat l’arquitecte tècnic MIQUEL
SUBIRATS VILLALBÍ, amb DNI núm. 40.918.819-W, membre del Col•legi Oficial
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers en Edificació de les Terres de l’Ebre amb el
núm. 53. Resident al C/. Pau Casals, 19 de GODALL, província de Tarragona, telèfon 605
969 431.

2. OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut i els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos laborals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
En base d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en dit Estudi Bàsic.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i
salut, un llibre d'incidències que constarà de fulls per duplicat, habilitats a tal efecte. Facilitat
pel Col•legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
En les obres de les Administracions públiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes
u òrgan equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació
de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen a l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat

i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en
ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la
direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a
la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en
l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les
Administracions públiques competents.

3. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA
L’obra està ubicada a la cruïlla entre els carrers Nort, Vilallarga I i avinguda de Catalunya.
Es tracta d’enderrocar quatre edificis per convertir la cruïlla en una plaça per facilitar el gir i
estacionament als autobusos.
Tres dels edificis són habitatges en procés avançat de degradació i ruïna Tots tres, situats
en cantonada, comparteixen parets mitgeres. Un d’aquest encara esta habitat. Un altra esta
ensorrat a l’interior. El quart edifici és un magatzem, situat a l’altra banda del carrer.
Promotor de l'obra
El promotor és l’Ajuntament de Godall amb NIF P-4306900-D
Plaça Mare Teresa Blanch nº 8 Godall 43516 Tarragona. Tel. 977 738018
Tècnics i coordinadors:
El projectista és el mateix autor d’aquest estudi i també el Coordinador de Seguretat i Salut.
Termini d'execució de l'obra i número màxim de treballadors:
El termini d’execució de l'obra es fixa en 3 mesos.
La quantitat de treballadors que poden intervenir a la vegada és de 8.
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Pressupost d’execució material de l'obra
El Pressupost d'Execució Material es valora en 31.252 €
(TRENTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS euros)
Pressupost de Seguretat i Salut
El pressupost del conjunt de despeses previstes per l’aplicació del Real Decret 210/2018 és
de 625 €. (sis-cents vint-i-cinc euros).
Godall, 27 de desembre de 2019

Miquel Subirats Villalbí
ARQUITECTE TÈCNIC

4. PROGRAMA D'EXECUCIÓ
A presentar pel constructor per a ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut de
l'execució de l'obra abans de l'inici de la mateixa.
Objectius del pla amb l'estudi de seguretat i salut
Analitzar, estudiar, desenvolupar i complimentar l’estudi de seguretat i salut que l’origina,
en funció del sistema d’execució de l’obra i de les ferramentes, maquinària i mitjans auxiliars,
de què disposa el contractista.
Establir les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, contemplant la identificació dels
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per tot això,
relació dels riscos laborals que no es poden eliminar a tot el que hem mencionat anteriorment,
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir
aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.
Tenint en compte qualsevol tipus d’activitat que es dugui a terme, mesures específiques
relacionades amb aquest cas en els treballs de riscos especialment greus de, sepultament,
ensorrament o de caiguda d’alçada, per la particularitat, característiques de l’activitat portada
a terme, els procediments aplicats, així com al voltant dels llocs de treball.
També contemplà les previsions i les informacions útils per efectuar en tot moment les
degudes condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors.
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Característiques generals
L’obra a realitzar, té accés des del carrer Nort amb una amplada de 3,10 m., el carrer
Vilallarga I amb una amplada de 5,10 m., carrer Calvari i Avinguda Catalunya amb amplades
superiors als 6 metres.
Els treballs preliminars consistiran en senyalitzar l’obra, preveure la desviació del trànsit en
moments de treball de càrrega de runa, tancar l’obra provisionalment, protegir edificis veïns i
col·locar sorra i taules de fusta sobre el paviment del carrer Nort.
S’instal·laran els serveis necessaris dels treballadors a l’obra o a les seves rodalies, tenint
en compte que existirà: inodor amb paper higiènic i porta amb baldó, pica amb espill, dutxa i
vestuaris per 8 persones, que és el nombre màxim de treballadors que poden intervenir en
aquesta obra.
També es destinarà una zona per guardar tots els aparells de l’obra en quan a roba de
treball i ferramentes de seguretat. Existirà una zona per primers auxilis, on estarà ubicada la
farmaciola i una llitera o paregut, degudament senyalitzada.
Es tindran molt en compte els riscos de caiguda d’alçada, donat que l’obra que ens ocupa,
comporta un risc especial i constant, durant quasi tot el procés constructiu, per tant es tindrà
un gran interès en les bastides en el que es refereix al seu perfecte muntatge, plataformes de
treball amb amplades corresponents, separacions mínimes de la façana, baranes i xarxes.
També el muntacàrregues tipus “minor”
protectora, cable i ganxo.

, es vigilarà el seu perfecte ancoratge, barra

Les unitats constructives, per complir la seguretat i salut en l’obra venen detallades en
l’apartat d’identificació de riscos, especificant els riscos més freqüents, mesures preventives,
proteccions col•lectives, proteccions personals, relacionades per capítols d’obra.
Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures específiques
corresponents relacionades que corresponguin a la mateixa activitat.
Mesures preventives en l'organització del treball
Coneixement per part dels treballadors ( sobretot el cap d'obra ) del pla de seguretat.
Donar normativa de prevenció als usuaris de màquines, ferramentes i mitjans auxiliars (
normativa vigent i normes del fabricant ).
Conservació de màquines i mitjans auxiliars.
Ordre al tràfic de vehicles i delimitació de les zones d'accés.
Senyalització de l'obra d'acord a la normativa vigent.
Protecció del forats en general.
Proteccions a les façanes per evitar caigudes d'objectes i persones.
Entrada de materials de forma ordenada i coordinada amb la resta de l'obra.
Ordre i neteja en tota l'obra.
Delimitació dels talls i zones de treball.
Mesures de prevenció per la circulació a l'obra.
S'eliminaran interferències de persones alienes a l'obra , mitjançant recintes o tanques i
senyals.
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Es tindrà que evitar i reduir al màxim, les interferències de persones mitjans, mitjançant una
planificació intel·ligent d'accessos a l'obra, vies de tràfic, mitjans de transport horitzontals fins
als llocs de treball de càrrega i descàrrega, trajectòries recorregudes per les basses dels
aparells d'elevació i pels seus radis d'acció.
Les vies de tràfic, tindran d'estar sempre lliures i previstes de bases resistents per que es
conserven en bon estat. També i segons les necessitats, es tindran que delimitar-les i
col•locar a les mateixes els cartells per les limitacions de velocitat, sentits únics de marxa, etc.
El tràfic pesat tindrà que passar llunyà de les vores de les excavacions, dels recolzaments
de les bastides i dels punts perillosos o que pugin perillar.
Els passos sobre rases es faran en número suficient per permetre l'encreuament de les
rases a vehicles i persones, protegits amb barana de un metre barra d'entremig i sòcol de 20
cm.
Es procurarà que els passos de l'obra ( lloc de pas i de treball ) queden sempre lliures de
runa i de tot tipus de materials que no siguin absolutament necessaris.
Cap treball no es farà mai sota el tombarell d'un camió o sota la part mòbil de qualsevol
altra maquinaria, si no i a un dispositiu de seguretat, que impedeixi la seva caiguda o del seu
tombarell amb el cas que falli el dispositiu normal de retenció.
Interferències amb línies elèctriques.
Tot treball en proximitats d'una línia elèctrica serà ordenat i dirigit pel cap d'obra.
Les distàncies mínimes que es deuen de graduar davant d'una línia elèctrica son:,
Baixa tensió un metre, alta tensió fins 57.000 vols tres metres, mes de 57.000 vols cinc
metres.
Quedant absolutament prohibit tot treball o aproximació de persones i objectes a
distàncies inferiors a les indicades.
Aquest distàncies s'asseguraran mitjançant obstacles o gàl•lics quant existeixi la
mínima possibilitat de risc de poder ser alterades, encara que sols sigui d'una forma
accidental.
Si la línia elèctrica es enterrada, no es faran treballs mecànics a distàncies inferiors de
un metre.
La senyalització d'obstacles o gàl•lics es disposaran abans de iniciar els treballs en les
proximitats d'aquest línies.
Replanteig i senyalització.
Els obstacles enterrats, i molt especialment les escomeses, línies elèctriques i conduccions
perilloses, deuran estar perfectament senyalitzades a tota la longitud afectada.
Les conduccions aèries: Les línies elèctriques, telefòniques, etc., seran senyalitzades i
protegides mitjançant senyalització de gal•lis.
La senyalització es col•locarà amb les degudes precaucions abans de començar els
treballs i sols es retiraran quant aquest treballs estiguin totalment acabats.
Totes les senyals seran reflectants per que siguin clarament visibles per la nit.
Es col•locaran les senyals mínimes en que el xofer pugi fer les mesures o maniobres
necessàries amb condicions normals i amb comoditat.
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Els senyalitzadors del tràfic utilitzaran armilla i maneguetes reflectants i estaran entrenats
per aquest treball.
La vora inferior de les senyals estarà a un metre del terra.
Les tanques tindran llums als seus extrems i seran de color roig i fixa amb el sentit de la
marxa i de color groc i fixes al contrari.
Quant les tanques es situïn dintre del carrer amb circulació amb els dos sentits, portaran
llums de color groc als dos extrems.

5. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal•lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
- Evitar riscos.
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball.
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col•lectiva a la individual.

7

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

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

6. ANÀLISIS DE RISCOS CATASTRÒFICS.
De forma genèrica el possible risc catastròfic son els de incendi, inundació, i d'ensorrament
o col·lapse.
Com mesures preventives a tenir en compte seran:
Revisions de la instal•lació elèctrica.
Delimitar zones per productes inflamables i senyalitzar-les
Prohibit fer foc a l'obra de forma incontrolada.
Disposar d'extintors equivalents.
Donar sortides provisionals d'aigües als punts de major facilitat d'acumulació.
Apuntalaments, acodalaments i arriostraments de la pròpia obra i de les veïnes si
existeixen.

7. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS.
Amb aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden ser eliminats, especificant
les mesures preventives i proteccions tant individuals com col•lectives que es proposen.
No es pot eliminar el risc d'atropellament o del treballador o per part d'alguna de les
màquines o parts mòbils d'aquest, durant els treballs que es realitzaran. Les mesures
preventives especifiques son:
- Senyals acústiques i lluminoses per part de la maquinaria en funcionament, sobretot en
moviments de marxa enrera.
- Delimitació amb cintes de senyalització de les zones de treball de les màquines.
- Equipament genèric dels treballadors amb botes i casc de seguretat.
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- Risc de caigudes a diferent nivell durant l'execució de l'estructura no es poden evitar per
complet, d'aquí la utilització de rets durant la fase d'execució i de baranes posteriorment. No
obstant els forats d'escala, pel seu grau d'utilització i perillositat específics requereixen la
col•locació de rets i mallatges.
-Riscos de electrocució per conductes en estat degradat, sols es pot evitar fent una revisió
continuada de l'estat dels conductors instal•lats, per això es deurà establir una norma
especifica per tots els sots-contractistes i treballadors autònoms per assegurar la revisió dels
equips per part d'un responsable de cada una de les empreses intervinents.
8. FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L'OBRA
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l’obra,
d’acord amb que estableix l’article 19 de la Llei 31/95 de 8 de novembre.
9. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
FARMACIOLA : Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material expressament
especificat que s’acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm, venes de
gasa esterilitzada en rotllo de 5 cm d’ample, caixes de tiretes, rotllos d’esparadrap, paquet de
coto-fluix hidròfil, ampolla d’alcohol de 90 º, sabó desinfectant, un antisèptic, ampolla d’aigua
oxigenada, tub de vaselina esterilitzada, tub de pomada antihistamínica per cremades,
picadures i erupcions, caixa de bicarbonat sòdic, ampolla d’amoníac, tisores i pinça, una tira
de goma per fer torniquets, un termòmetre, bosses per aigua calenta i gel, una xeringa de 10
cc, sis tauletes per trencades, llitera o paregut i dues mantes. Cada material ha de portar la
seva etiqueta amb les especificacions corresponents per cada ús.
ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS : S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents
centres mèdics ( serveis propis, mútues, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on
s’hagi de traslladar als accidentats per tractament més ràpid i efectiu.
És molt convenient disposar a l’obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir un
ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència.
RECONEIXEMENTS MÈDICS : Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de
passar un reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d’un any.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del RD 1627/1997, i que a continuació
s’enumeren i posteriorment s’analitzen de forma detallada:
* Àmbit d’aplicació.
* Estabilitat i solidesa.
* Instal•lacions de subministrament i repartiment d’energia.
* Vies i sortides d’emergència.
* Detecció i lluita contra incendis.
* Exposició a riscos particulars.
* Primers auxilis
* Serveis higiènics.
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Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en obres a l'interior de
locals
S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del RD 1627/1997 i que a continuació
s’enumeren i posteriorment s’analitzaran de forma detallada.
Per l’entitat de l’obra que ens ocupa i per tractar-se d’una nau industrial es té:
*
Estabilitat suficient per la utilització de les plantes per als treballs propis d’una nau
industrial.
*

L’evacuació serà per la sortida normal de la nau.

*

La ventilació està assegurada amb l’obertura de les finestres i portes en façana.

*

La temperatura ambient és correcta per la realització dels treballs que es pretenen.

*

Sòls lliures de runes, de forats o plans inclinats.

•
Disposicions mínimes específiques relatives als llocs de treball en les a l'exterior dels
locals
S’estarà al disposat en la part A de l'annex IV del RD 1627/1997 i que a continuació
s’enumeren i posteriorment s’analitzaran de forma detallada.
Per l’entitat de l’obra que ens ocupa i per tractar-se d’una nau industrial es té:
*

Estabilitat i solidesa.

*

Caigudes d’objectes.

*

Caigudes d’altura.

*

Factors atmosfèrics.

*

Bastides i escales de mà.

*

Aparells elevadors.

*

Vehicles i maquinària per moviment de terres.

*

Instal•lacions, màquines i equips.

*

Moviment de terres.

*

Estructures metàl•liques i/o de formigó i els seus elements.

*

Altres treballs específics.

MITJANS AUXILIARS DE SEGURETAT
Oxitallada
•
El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà
tenint present les següents condicions :
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.
•
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de
manera perllongada.
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•

S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.

•

S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.

•

Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant

les buides de les que estiguin plenes.
•
El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació
constant i directa.
•
Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no
fumeu.
•
Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la
tasca.
•

S’haurà de comprovar que estiguin instal•lades les vàlvules antirretrocès de la flama.

•

S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.

•

Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa:

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb
major seguretat i comoditat.
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per
eliminar la possibilitat d’accidents.
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de
soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants
de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.
- No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions
de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal•lades les
vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama.
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes,
sota pressió a un recipient amb aigua.
- No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de
tancar sempre el pas del gas i portar el carro a un lloc segur.
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
- No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta
adhesiva.
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè
color vermell)

11

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que
ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es
produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu.
- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar
mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.
- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local
ben ventilat.
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball
d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.
Escales de mà
•
A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar
engalzats.
•

Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.

•

No han de superar alçades superiors a 5 metres.

•

Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.

•

Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

•
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva
part superior .
•
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de
desembarcada.
•

L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Grup compressor i martell pneumàtic
•

El grup compressor s’instal•larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.

•
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a
una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de
esllavissades.
•
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de
manera que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es
realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.
•
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell
pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció
individual (auriculars o tampons).
•
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal•lades i en posició de
tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de
l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col•locar sota un
ombràcul.
•
S’instal•laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors
auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i
ulleres.
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•
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15
metres dels martells (o vibradors).
•
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com
també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
•

És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.

•

Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

•

S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.

•
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat
al circuit de pressió.
•

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.

•
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat,
davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte,
mascareta antipols i protectors auditius.
Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge
•

S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.

•
Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en
possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.
•
Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de
trabuc “dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.
•
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes
d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a
més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.
•
En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les
ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les
unitats carregades.
•

S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.

•

S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.

•
S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de
càrrega.
•
Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de
què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.
•
Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les
maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
•
En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de
seguretat quan surti de la cabina.
•
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la
maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador.
•

Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :

- El conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera
protectora.

13

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

- S’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega
estarà equilibrada quan es carregui.
- S’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
- Sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de
seguretat.
- Si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
- Si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en
cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Serra circular
•
d’aplicació en seguretat i condicions de salut S’haurà de disposar d’un gabinet divisor
separat- tres mil•límetres del disc de la serra.
•
S’ha d’instal•lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat
per realitzar el tall.
•
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del
tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
•

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

•
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment
entrescades.
•
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests
moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de
rebutjar-lo, el disc.
•
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es
dictaminen les disposicions sobre maquinària.
Grua mòbil
•

Abans de realitzar qualsevol maniobra es col•locaran les potes estabilitzadores.*

•

No es treballarà amb el cable inclinat .

•
S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s'
aproven la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació
i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.
Armadures
•

S’ha d’establir una zona d’aplic d’armadures ja treballades.

•
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslingues
que garanteixin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
•

S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.

•
En el cas de fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona
d’ubicació propera als accessos de l’obra.
•
L’organització del taller de ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació
dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col•locarà primerament el
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magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de
muntatge de cèrcols i graelles.
•
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra
net i endreçat.
•

Qualsevol màquina elèctrica, del taller de ferralla, portarà la seva presa de terra.

•
Tota la instal•lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on
es trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics.
•
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa sigui a prop del lloc on
s’estigui realitzant la soldadura.
•
El grup convertidor de l’equip de la instal•lació de la soldadura haurà d’estar
convenientment aïllat de les seves parts actives.
•
En cas de que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la
normativa d’oxitalla.
Soldadura elèctrica
•
Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de
soldador, guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de
cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el
cinturó de seguretat anticaiguda.
•
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de
treball de l’elèctrode.
•
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de
cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls.
•

No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.

•
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura
elevada.
•

S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.

•
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la
vertical del seu treball.
•
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu
perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de
treball de com a mínim 60x60
•
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de
dipositar sobre un portapinces.
•

S’ha d’instal•lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

•

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal•lat el protector de clemes.

•
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de
començar els treballs.
•

Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.

•
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la
intempèrie.
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•
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal•lades les
pinces portaelectrodes i els borns de connexió.
•

Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

•

S’ ha de col•locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

Esmoladores angulars
•
S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de
prevenir-los.
•
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions,
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
•

Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.

•

No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.

•
S’haurà
d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les
característiques de la màquina.
•
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de
una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc,
sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la
màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
•
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà
d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
•
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de
suports especials propers al lloc de treball.
•
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la
postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la
màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.
•
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell
de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit
o extremitats superiors.
•
En funció del
laterals o de pont.

treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables

•
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal•lar en la empunyadura lateral la
protecció corresponent per a la mà.
•
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
•
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil,
executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals
del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi
netament la trajectòria.
•
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb
una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs
impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és complex.
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•
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a
protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al
soroll.
•
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi
ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell
del soroll així ho requereix .
Grueta o Cabrestant mecànic “Maquinillo”
•
En la col•locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva
estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es col•locaran uns ferros d’espera per
amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.
•
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha
de tenir la seva protecció diferencial i magnetotèrmica.
•
El “maquinillo” que cal instal•lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de
recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del
muntatge.
•
El “maquinillo” a instal•lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de
seguretat.
•
El “maquinillo” a instal•lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la
maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
•
S’ha de col•locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de
característiques de la Grueta tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.
•
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota
de la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires,
com a mínim, enrotllades en el cabrestant.
•
S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi
subjecte en cas de falsa maniobra.
•
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que
suporti la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).
•
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que
el llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin
convenientment instal•lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo.
•
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona
(tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà
subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del “maquinillo”.
•
La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa
d’advertència de càrrega suspesa.
•
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de
l’alimentació elèctrica.
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Formigoneres pasteres
•
Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les
a una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc
de caiguda a diferents nivells. Si es col•loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre
es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes.
•
Abans de la instal•lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny
donant-li un cert vessament.
•
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de
perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES
PERSONES NO AUTORITZADES”.
•
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o
“dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o
atropellaments.
•
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície
d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al
mateix nivell per lliscament.
•
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
•
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per
moviments descontrolats.
•

L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.

•
La carcassa i la resta de parts metàl•liques de la formigonera pastera hauran d’estar
connectades a terra.
•

La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.

•

El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.

•
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa
elèctrica.
•
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de
realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
•
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar
els conductes per evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per
netejar els conductes una cop finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.
Bastides amb elements prefabricats sistema modular
•

Muntatge:

- Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent.
- Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
- Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si
aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en
la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com
ara maons, revoltons, etc.
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- Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors,
teulades, etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest
verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament.
- Les estructures metàl•liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de
muntatge. Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
- En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents
elements mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
- Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la
possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen
el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les
següents mesures:
- Es sol•licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la
descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.
- Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran :
3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts
- Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
- Es sol•licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia
elèctrica.
- Posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col•locaran unes beines aïllants sobre
els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.
•

Ús:

- Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de
qualsevol inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
- Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i
bastida.

adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la

La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra
intermitja i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.
S’hauran de col•locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui
inacabada o sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
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- En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense
l’autorització del tècnic autor del projecte de muntatge.
- En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble
aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
- En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i
endreçades. És convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la
jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet
comporta.
•

Desmuntatge:

- El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al
presència d’un tècnic competent.

muntatge i en

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

Emmagatzemant :

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

No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.

•

Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

•
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5
metres.
•
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la
barana perimetral.
•

L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

•

El conjunt haurà de ser estable i resistent.

Pistola fixa-claus
•
El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte
de l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència.
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•
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el
control de la pistola i patir accidents.
•
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de
la pistola i patir accidents.
•
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on
dispara.
•

Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.

•

No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

•

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

•
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres
antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.
Perforadora portàtil
•
El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig
correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.
•
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa
de protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
•
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de
connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè
sigui reparada.
•

S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

•

No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

•
No intenti engrandir el forat oscil•lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i
produir serioses lesions.
•
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb
un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.
•
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà
mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les
corresponents proteccions.
•
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora
portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica.
Colissa elèctrica
•
Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva
carcassa de protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada
la mancança.
•
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta
repèls que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb
cinta aïllant.
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•
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a
cada feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons
resultats i correrà riscos innecessaris.
•
No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc
podria trencar-se i produir-li lesions.
•
No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la
seva reparació.
•
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc
pot trencar-se i produir-li lesions.
•

Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.

•

Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

•
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició
insegura.
•

No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.

•
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de
canvi de disc.
•

Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.

•

Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.

•
El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres
antiimpactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i
granota de treball.
Estructura i consolidació.
RISCOS MES FREQÜENTS:
•

Caigudes d’objectes.

•

Caigudes al mateix nivell.

•

Cops amb objectes o útils de treball.

•

Cremades i punxades.

•

Atropellaments i col•lisions.

•

Electrocucions.

•

Torçaments i traumatismes o similars.

•

Bolcada de la maquinària.

•

Caigudes d’objectes des del camió.

•

Esforços excessius.

•

Caigudes d’un altre nivell.

•

Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes.

•

Caigudes de les escales.

MESURES PREVENTIVES:
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•

Normativa adreçada i lliurada a l’operari de maquinària.

•

Protecció de forats en general.

•

Ordre i neteja.

•

Mitjans per assegurar la lliure circulació.

•

Tenir en compte les trajectòries de manipulació de maquinària.

•

Màquines protegides adequadament.

•

Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.

•

Mitjans i accessoris elèctrics homologats.

•

Mitjans auxiliars adequats i en bon estat.

PROTECCIONS COL.LECTIVES:
•

Bastides tubulars metàl•liques perimetrals.

•

Xarxes de seguretat.

•

Xarxes per els treballs de desencofrat.

•

Malla de quadrícula no molt gran de protecció als forats.

•

Pantalla protectora per pas de vehicles i treballadors.

•

Baranes rígides per a totes les plantes.

•

Xarxes col•locades horitzontalment en la planta d’execució.

•

Proteccions de màquines segons especificacions.

•

Cable de seguretat.

PROTECCIONS PERSONALS:
•

Casc de seguretat.

•

Botes de seguretat.

•

Botes d’aigua segons dia o treball.

•

Vestit d’aigua segons dia o treball.

•

Guants de cuir.

•

Guants de goma.

•

Ulleres antipartícules.

•

Cinturó de seguretat.

•

Roba de treball.

•

Proteccions auditives.

•

Proteccions respiratòries.

Tancaments i ram de paleta.
RISCOS MES FREQÜENTS:
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•

Caigudes d’alçada.

•

Caigudes d’objectes.

•

Causticacions.

•

Torçaments i traumatismes o similars.

•

Caigudes al mateix nivell.

•

Projecció de partícules.

•

Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes.

•

Contactes elèctrics.
MESURES PREVENTIVES:

•

Treballar només amb bastides normalitzades.

•

Localització de punts on hauran d’aïllar-se els mitjans de seguretat.

•

Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics.

•

Tancar amb barana rígida la zona de treball amb més risc.

•

Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats.

•

Ordre i neteja als talls.

•

Assegurar la lliure circulació per l’obra sense cap risc per caiguda d’objecte.

•

Consideració de la trajectòria durant la manipulació d’útils i eines.

•

Maquinària amb protecció adequada.

•

Evacuació de runa i mitjans en lloc designats.
PROTECCIONS COL•LECTIVES:

•

Xarxa per protecció de llocs amb risc de caiguda.

•

Diferents tipus de barana per protecció amb risc de caiguda.

•

Marquesines per entrar-sortir el personal a l’edifici.

•

Protecció en la maquinària de tallar material ceràmic.

•

Tubs per evacuar la runa.

•

Bastides de cavallets.

•

Bastides tubulars.

•

Protecció muntacàrregues.

•

Protecció formigonera.

•

Obstacles contra els contactes directes.

•

Protecció “Mínor” amb barra i ganxo de molla.
PROTECCIONS PERSONALS:

•

Casc de seguretat.

•

Ulleres antipartícules.

•

Cinturons de seguretat.
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•

Politges de seguretat.

•

Guants de cuir.

•

Guants neopré (contacte amb ciments i derivats).

•

Vestits d’aigua.

•

Botes d’aigua.

•

Protectors gomats.

•

Roba de treball.

•

Proteccions a la vista, auditius, i vies respiratòries.

Coberta.
RISCOS MES FREQÜENTS:
•

Caigudes d’alçada.

•

Caiguda d’objectes.

•

Cremades.

•

Causticacions.

•

Talls.

•

Contactes elèctrics.

MESURES PREVENTIVES:
•

Tancar la zona afectada.

•

Vigilar on es deixen els mitjans que provoquen incendis.

•

Xarxa de protecció per baix de la zona a treballar.

•

Materials utilitzats protegit.
PROTECCIONS COL•LECTIVES:

•

Bastides perimetrals.

•

Barana definitiva o en el seu cas barana de tub.

•

Dispositiu de cable fitxat de seguretat.

•

Passarel•les de circulació.
PROTECCIONS PERSONALS:

•

Casc de seguretat.

•

Ulleres antipartícules.

•

Cinturons de seguretat.

•

Botes de seguretat.

•

Guants de cuir.

•

Guants de goma.

•

Equip de soldador.
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•

Botes d’aigua.

•

Protectors gomats.

•

Roba de treball.

Acabats i instal•lacions.
RISCOS MES FREQÜENTS:
Comuns per a tots els treballs que anomenarem a continuació podem considerar les
distensions derivades de la manipulació de materials en les seves diferents fases.
Fusteria de fusta, alumini i gelosies de plàstic
•

Caigudes d’alçada.

•

Projecció de partícules.

•

Cops, talls i esgarrinxades.

•

Electrocucions.

•

Punxades.
Vidrieria.

•

Caigudes d’alçada.

•

Projecció de partícules.

•

Cops, talls i esgarrinxades.
Pintura.

•

Explosions.

•

Incendis.

•

Causticacions.

•

Intoxicacions per emanacions.
Aparells elevadors.

•

Caiguda d’alçada.

•

Cops, talls i esgarrinxades.

•

Caiguda d’objectes.

•

Electrocucions.
Fontaneria i o calefacció.

•

Caiguda d’alçada.

•

Cops, talls i esgarrinxades.

•

Cremades.

•

Electrocucions.
Electricitat.

•

Caiguda d’alçada.

•

Cops, talls i esgarrinxades.
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•

Electrocucions.
Instal•lacions d’antena TV i FM.

•

Caiguda d’alçada.

•

Cops, talls i esgarrinxades.
MESURES PREVENTIVES:

•

Difusió de la manera adequada de la manipulació de material.

•

Protecció on existeixi risc de caiguda d’alçada.

•

Maquinària amb proteccions adequades.

•

Eines manuals amb bon estat i amb proteccions.

•

Material inflamable emmagatzemat en llocs apropiats.

•

Mitjans per extinció d’incendis.

•

Material elèctric, perllongadors-portàtils, terminals.

•

Respectar la normativa i els mitjans de seguretat.

•

Els útils de treball es trobaran en bon estat d’ús.
PROTECCIONS COL•LECTIVES:

•

Protectors en màquines i eines manuals.

•

Extintors.

•

Baranes o xarxes en llocs de risc de caiguda d’alçada.
PROTECCIONS PERSONALS:

•

Casc de seguretat.

•

Ulleres antipartícules.

•

Cinturons de seguretat.

•

Botes normalitzades.

•

Guants de cuir.

•

Guants dielèctrics.

•

Equip de soldador.

•

Politja de seguretat.

•

Ulleres antipols.

•

Mascaretes.

•

Pantalla de soldadura.

•

Ulleres de soldadura.

NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS,
FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:
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Aspectes generals.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940
B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE
TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni
O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28
d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març
de 1.971. B.O.E. 16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
 REGLAMENT
D'ACTIVITATS
MOLESTES,
NOCIVES
INSALUBRES
PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

I

 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES
DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

ESPECIALS

I

 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16
de Desembre de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de
Novembre de 1995.
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de
1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d’abril
de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS
TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

CENTRES

DE

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA
MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. RD 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23
d'Abril de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE
INCLOUEN PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de
23 d'Abril de 1997.
 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB
L'EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig
B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
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 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12
de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ
PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de
maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7
d'Agost de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT
DELS TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre
B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.


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

Condicions ambientals.
 IL•LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost
de 1.940.
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE
L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E.
2 de Novembre 1.989.
Incendis
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. RD 2177/1.996, de 4 d'Octubre
B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.


ORDENANCES MUNICIPALS

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


INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28
d'Octubre de 1.969. Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. RD
2291/1.985 de 8 de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977
B.O.E. 14 de Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de
1.981.
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 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. RD 1495/1.986 de 26 de Maig
B.O.E.21 de Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985.
B.O.E. 14 de Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988.
Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de
1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de
1.989 B.O.E. 9 de Juny de 1.989.
 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE
PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.
Equips de protecció individual (EPI)
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS
DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL RD 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de
Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per
RD 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D.
773/1.997 de 30 de maig de 1997
Senyalitzacions.
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras
8.3 - IC
Diversos.
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS RD 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de
1.978.


CONVENIS COL•LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.
de 12/06/1997

RD 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

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

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades. U.N.E.-E.N. 169: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
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Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

U.N.E.-E.N. 170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres. U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.

U.N.E.-E.N. 352-2: 1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, us, precaucions de treball i
manteniment. U.N.E.-E.N. 458: 1994
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de
treball d'ús professional
U.N.E.-E.N. 344: 1993
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 345: 1993

Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 346: 1993

Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N. 347: 1993
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i
CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. Dispositiu de descens.
E.N. 341: 1993

U.N.E.-

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes
lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes
lliscants amb línia d'ancoratge flexible.
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Elements de subjecció
E.N. 354: 1993

U.N.E.-

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Absorbidors de energia.
E.N. 355: 1993

U.N.E.-

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes
d'alçada. Sistemes de subjecció.
U.N.E.-E.N. 358: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils.
U.N.E.-E.N. 360: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Arnesos anticaigudes.
U.N.E.-E.N. 361: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Connectors. U.N.E.-E.N.
1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Sistemes anticaigudes.
E.N. 363: 1993

362:
U.N.E.-

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. Requisits generals per
instruccions d'us i marcat. U.N.E.-E.N. 365: 1993
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EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, marcat.
233: 1991
E.N.

U.N.E.

81

136: 1989

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca
estàndard.
U.N.E. 81281-1: 1989 E.N. 148-1: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions per rosca central.
U.N.E. 81281-2: 1989 E.N. 148-2: 1987
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. Connexions roscades de M45
x 3.
U.N.E. 81281-3: 1992 E.N. 148-3: 1992
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, marcat.
: 1991 E.N. 140: 1989

U.N.E. 81282

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E. 81284 : 1992 E.N. 143: 1990
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs,
marcat.
U.N.E. 81285 : 1992 E.N. 141: 1990
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos de màscara, mascareta
o conjunt broquet. Requisits, assaigs, marcat.
U.N.E.-E.N. 138:1995
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per utilitzar-se amb màscara,
mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N.
139:1995
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de protecció contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 149:1992
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb vàlvules per protegir dels
gasos o dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. U.N.E.-E.N. 405:1993
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part1:
Terminologia i requisits de prestacions.
U.N.E.-E.N. 374-1:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part2:
Determinació de la resistència a la penetració.
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part3:
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics. U.N.E.-E.N.
3743:1995
Guants de protecció contra riscos mecànics.

U.N.E.-E.N. 388:1995

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).

U.N.E.-E.N. 407:1995

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva.
E.N. 421:1995
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
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U.N.E.-E.N. 60903:1995
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VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
U.N.E.-E.N. 340:1994
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del comportament dels materials a
l'impacte de petites partícules de metall fos.
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N.

348: 1992

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions
de les robes que ofereixin una protecció química a certes parts del cos. U.N.E.-E.N.
467:1995
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques connexes. Part1: requisits
generals.
U.N.E.-E.N. 470-1:1995
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de
màquines en moviment.
U.N.E.-E.N. 510:1994
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d'assaig per a la
propagació limitada de la flama.
U.N.E.-E.N. 532:1996.

