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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
 
MD 1  IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El Projecte executiu de l’ampliació del complex esportiu Salvador Gimeno té com a objecte els següents 
propòsits; d’una banda, el projecte pretén que l’ampliació de la sala de fitnness i la nova sala d’activitats 
dirigida a la pràctica del crossfitt tinguin les millors condicions espaials i ambientals possibles. De l’altra, que 
l’ampliació s’adapti a la concepció arquitectònica de l’edifici existent i que la seva ubicació s’integri en el 
funcionament dels espais i les circulacions existents. Finalment, que la construcció de dita ampliació alteri el 
mínim possible el desenvolupament de l’activitat de l’edifici existent. 
 
MD 2 AGENTS 
 
L’Ajuntament de Sant Joan Despí és l’administració que ha sol·licitat la redacció del present projecte 
executiu de l’ampliació del Complex esportiu Salvador Gimeno del seu Municipi.  
 
El Departament de Projectes i Obres III de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha 
vehiculat l’encàrrec i ha assumit les tasques de gestor del projecte.  
 
El present projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats pels diferents tècnics del Servei d’Esports 
de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i pel propi Departament de projectes de l’Espai Públic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB).  
 
Els Arquitectes autors del projecte són: 
 Claudi Aguiló Riu  

+  
 Estudi d’Arquitectura MIM-A s.c.p  
 (Maria Benedito Ribelles i Martí Sanz Ausàs Arquitectes) 
 Carrer Camp 61. 4rt 4a.  08022 Barcelona 
 Tel: 932110295 Fax: 934189866 
 info@mim-a.com; www.mim-a.com 
 NIF: J65661431 
 
Altres tècnics implicats en el projecte són: 
Càlcul i disseny de les instal.lacions:  Manuel Arguijo 
Càlcul i disseny de les instal.lacions:  Inginiería Oriol Vidal SLP  
Amidaments i Pressupost:    Mònica Mauricio, AMB 
ESS:   Raquel Dopico Fernández (ATENEA, S.A.U.) 
Desenvolupament i dibuix:     Xavi Isart, Arquitecte MIM-A 
 
MD 3  INFORMACIÓ PRÈVIA  
 
Igualment que el present projecte d’ampliació El Complex Esportiu Salvador Gimeno del terme de Sant Joan 
Despí va ser construït el 2003 per encàrrec de l’Ajuntament i l’AMB i l’autoria és del mateix arquitecte Claudi 
Aguiló Riu i d’en Marti Sanz Ausàs com a arquitecte col·laborador. 
 
El centre és una edificació aïllada de forma rectangular ( PB+1) dins una zona verda situada a l’Eixample 
davant del riu Llobregat a l’oest del municipi. Al voltant de l’edificació la zona verda pren diverses qualitats i 
materialitats donant peu a zones dures, toves i aparcament de vehicles.     

El complex disposa d’un poliesportiu cobert tipus PAV-3, una piscina coberta tipus PCO-3, sales d’activitats 
dirigides, sala de fitness, sala d’spining així com els corresponents vestidors tant d’abonats com de grups. El 
centre també disposa de sales d’entitats, de salut, d’administració, d’un bar restaurant i d’espais 
d’instal·lacions i manteniment repartits per la planta soterrani i coberta. Com a espais exteriors el centre té un 
solàrium vinculat a la piscina i una terrassa del bar restaurant oberta a la resta de l’espai públic. L’edificació té 
una superfície total construïda de 8.197,45m2 repartits en 1.582,60m2 sota rasant i 6.614,85m2 per sobre. 
 
Més enllà de donar servei a la pràctica de l’esport, cal destacar l’èxit d’ús del Complex Esportiu Salvador 
Gimeno que juntament amb els seus espais colindants juguen un paper important dins la vida social de la 
ciutadania del municipi.   
 
És precisament aquest èxit el que motiva l’ampliació de serveis del complex i que pretén donar satisfacció a 
una necessitat i demanda de la pràctica de l’esport. 
 
MD 3.1 Relació de projectes parcials o d’altres documents complementaris 
 
El present projecte adjunta: 

- Estudi geotècnic 
- Estudi de seguretat i salut 
- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
- Certificació energètica 
- Estudi topogràfic 
- Serveis afectats  

 
MD 3.2 Antecedents i condicionants 
 
L’encàrrec de l’elaboració del projecte per a l’ampliació del complex esportiu Salvador Gimenez esdevé de la 
necessitat d’ampliar la sala actual de fitness i alhora dotar al centre d’un nou espai per a poder-hi fer Crossfitt. 
 
Des de la inauguració del centre, no s’ha produït cap altre tipus d’actuació exceptuant la reforma de la zona de 
vestidors de planta baixa, executada l’estiu del 2017. 
 
MD 3.2.1 Compliment dels paràmetres urbanístics: planejament vigent i normativa 
aplicable. Justificació del compliment de la normativa urbanística. 
Marc Legal: 
El projecte s’adequa la normativa urbanística vigent, en aquest  cas al Pla General Metropolità de Sant Joan 
Despí.  
Es tracta d’un solar dins del sòl urbà amb una qualificació urbana de 7b, equipament, definit així segons el Pla 
parcial de d’ordenació aprovat l’agost de 2003 (exp. 2002 / 000854 / M). S’adjunta la Justificació urbanística a 
la DG-UE. 
 
S’adjunta la disposició referent a la “Modificació puntual del Pla general metropolità als àmbits discontinus de 
l’Eixample Sud-Oest i del Parc del Pont Reixat, del municipi de Sant Joan Despí.” 
 
En la documentació gràfica, s’adjunta també un reportatge fotogràfic de l’estat actual acompanyat d’un plànol 
de situació de cada fortografia. (Plànols U04 i U05). 
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MD 3.2.2 Serveis existents i reposició de serveis afectats. Previsió de canalitzacions per a instal·lacions futures. 
Noves instal·lacions de serveis. 
Pel que fa al subministrament de serveis, al tractar-se d’una ampliació, la nova edificació es connectarà a totes 
les xarxes de subministrament presents al complex esportiu. 
 
MD 3.2.3 Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitució de drets reals i 
servituds. 
En el moment de la redacció d’aquest projecte, no consta l’existència  de servituds i impediments sobre el 
terreny en el que es realitzarà l’obra. 
 
MD 3.2.4 Condicionants, autoritzacions i concessions 
En el moment de la redacció d’aquest projecte, no consta que s’hagi de demanar cap autorització i/o 
concessió administrativa ja que la propietat del terreny pertany a l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
MD 3.3 Condicionants i característiques de l’emplaçament i l’entorn físic. 
 
Treballs previs, enderrocs, altres 
Per a la correcta execució de les obres d’ampliació del complex, seran necessàries les accions següents: 

- Desmuntatge i retirada de 2 bàculs d’il·luminació de l’espai públic. 
- L’enderroc i retirada de fusteries d’alumini amb envidraments laminars. 
- L’enderroc i retirada del voladís de formigó armat que sustenta l’escala metàl·lica d’evacuació. 
- L’enderroc i retirada de la caseta de subministres de productes químics 
- L’enderroc i retirada dels conductes hidràulics de la bomba de calor situada a la rampa. 
- L’enderroc i retirada de l’escala metàl·lica formada per perfils UPN 300 i relliga de 3cm. 
- L’enderroc i retirada d’un tram de tanca d’acer galvanitzat tipus “doble torsión”. 
- L’enderroc i retirada de barana d’1m d’alçada formada per platines de 100x8mm cada 8cm. 

 
A més, s’ha de tenir en compte que durant el desenvolupament de l’obra, s’hauran de desmuntar i manipular 
alguns dels panells prefabricats de formigó que conformen la façana, per a poder realitzar el muntatge de 
l’estructura, i alguns dels trasdossats interiors. 
 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec 
La parcel·la del complex esportiu té una forma pràcticament rectangular, i les dimensiones de la nostra àrea 
d’intervenció són aproximadament de 62,5x8,5m amb una topografia plana. Els límits del solar de l’equipament 
esportiu són els carrers: Carrer de la creu d’en Muntaner, el Carrer Major i el Carrer de la Riera d’en Nofre. La 
orientació Nord la trobem aproximadament a la cantonada c/Creu d’en Muntaner i el c/Major, per tant, la façana 
principal del nou volum edificat, situat prop del c/de la Creu d’en Muntaner, té una orientació nord-oest.  
 
MD 3.4 Dades de l’edifici existent en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. 
El projecte és una ampliació del complex esportiu Salvador Gimeno, construït el 2003 que té una superfície 
construïda total de 8.197,45m². 
 
MD 4  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
MD 4.1 DESCRIPCIÓ GENERAL  
 
L’ampliació complementa l’activitat esportiva del Complex Esportiu existent amb més superfície de sala de 
fitness i amb una nova sala de crossfit que no disposa.  
 

 
MD 4.2 DESCRIPCIÓ GENERAL, FUNCIONAL, SUPERFÍCIES I ACCESSOS I EVACUACIÓ  
 
L’ampliació es produeix mitjançant un prisma rectangular tangent a la façana nord oest del Complex que, 
aixecat sobre uns pilars, es situa en planta primera. D’aquesta manera, la planta baixa queda lliure per tal de no 
interrompre l’accés rodat a la planta soterrani ni que la sortida d’emergència del passadís de planta baixa dels 
vestidors quedi bloquejada. Alhora, la resta de planta baixa lliure i porxada es tanca amb un vallat per tal 
d’ubicar les instal·lacions corresponents a l’ampliació i deixant el seu accés de forma exterior.  
L’ampliació, volgudament, no pretén arribar a l’alçada de coronament de l’edifici existent per tal de relacionar-
s’hi volumètricament de manera semblant al cos corresponent a la terrassa exterior del bar que hi ha a l’altra 
banda de l’edifici. Alhora, interiorment, té una alçada suficient per la pràctica de l’activitat requerida 2,80 m. de 
mitjana.  
 
En planta primera, tal com es pot observar als plànols, els espais es situen de tal manera que s’eviten espais 
de circulació. L’ampliació de la sala de fitness és una prolongació de l’espai existent i l’accés a la sala de 
crosfit es produeix a traves del distribuïdor existent de planta primera on arriba l’escala de planta baixa. 
 
Simultàniament, a cada un dels laterals de l’ampliació, es situa una escala exterior que dóna sortida en cas 
d’incendi als espai ampliats així com als espais de l’edifici existent que utilitzaven l’escala exterior existent. 
 
Les superfícies de l’ampliació són: 
 
SUPERFÍCIES ÚTILS 
1. SALA D'ACTIVITATS  192,60  
2. AMPLIACIÓ FITNESS  78,70 
3. GALERIA DE MANTENIMENT 23,20 
TOTAL ÚTILS    303.50  
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  312,30 m2 
 
SUPERFÍCIES EXTERIORS 
4. ESCALES D'EMERGÈNCIA 42,50 m2  
5. INSTAL.LACIONS   80,90 m2 
 
MD 4.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES QUE COMPONEN L’EDIFICI 
 
La sustentació de l’ampliació no existeix com a tal ja que la seva estructura es recolzarà a les estructures de 
l’edifici existent i per tant, es sustentarà a les fonamentacions pilotades actuals. 
Així mateix, a l’annex 3 s’adjunta l’estudi geotècnic que es va fer servir l’any 2001 per a la redacció del projecte 
de l’edifici existent. Dit estudi ens mostra com el terreny on es sustenta l’edifici es caracteritza per ser llimós i 
argilós. A la MC3 referent al sistema estructural s’explica amb més profunditat.  
 
L’estructura de l’ampliació es basa en la repetició (15 cops) d’un pòrtic metàl·lic que cada 2,5m 
aproximadament defineixen l’espai. Dits pòrtics es situen volats i es recolzen sobre una biga inferior i correguda 
que es situa sobre el mur de contenció de la rampa existent i a dues bigues paral·leles a la façana que 
s’agafen als pilars de l’edifici existent. El forjat de la planta és col·laborant i la coberta s’allibera de formigó per 
tal que sigui el més lleugera possible. 
 
Els envoltants de l’ampliació tenen la voluntat de ser el més lleugers possible per tal de no carregar l’estructura 
i és per això que es plantegen metàl·lics i en sec. 
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Pel que fa a les divisòries i trasdossats, tenen la mateixa voluntat que els envolupants i es construeixen 
mitjançant sistemes en sec de cartró guix.   
 
El control ambiental dels espais es confia a una sistema per aire que té com a objectiu evitar grans  conductes 
d’aire que travessin la superfície útil de la planta fins als sostres de P1 i alhora que signifiquin falsos sostres 
gruixuts. És per això que es confia a un sistema de climatització per cassets i a una renovació que tracta l’espai 
des de sota. La renovació de l’espai ampliat de fitness es renova a través de la màquina existent, però es dota 
de dos cassets climatitzadors.  
 
MD 5   PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
MD 5.1. EN RELACIÓ AMB LA LOE I EL CTE 
 
Indicar que l’edifici projectat ha de proporcionar les prestacions que li pertoquin segons el CTE i la 
normativa d’aplicació, per garantir les exigències bàsiques del CTE amb relació als requisits bàsics de 
la LOE. 
Es recomana que la definició qualitativa i quantitativa si s’escau d’aquestes prestacions es faci segons 
el que s’indica a l’apartat CN Compliment de CTE i d’altres reglaments i disposicions. 
 
MD 5.2. ALTRES 
 
No es considera 
 
MD 5.3. LIMITACIONS D’ÚS 
 
L’ampliació objecte del projecte ha estat pensada com a equipament esportiu i no preveu cap tipus d’ús fora 
d’aquest. 
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   ……………………………….................…. ........ E =1,0  ;  F =1,0 
  ………………………………………………….. E =1,0  ;  F =1,0 
   ………..............…. E =0,9  ;  F =1,0 
     : ….................... E =1,8  ;  F =1,0 
   ……………….............…………….............. E =1,0  ;  F =1,0 
   : ……………......………......……............ E =1,6  ;  F =1,0 
 Situacions extraordinàries: 
  Enfonsament : ……………...................………………….....…. E =1,0  ;  F =1,0 
  Esllavissament :…………....................……………………....... E =1,0  ;  F =1,0 
  Bolcada: accions estabilitzadores : ................………… E =0,9  ;  F =1,0 
    accions desestabilitzadores : …….................. E =1,2  ;  F =1,0 
  Estabilitat global : ……......………………………....................... E =1,0  ;  F =1,0 
  Capacitat estructural : ….................…………………..........….. E =1,0  ;  F =1,0 
 
E : coeficient parcial de l’efecte de les accions. 
F : coeficient parcial de les accions. 
 
 

 G,J · G k,J   + P · P   +  Q,1 · Q k,1 Q,j · O,j · Q k,j  
 : 
 G,J · G k,J   + P · P  + Ad +  Q,1 · 1,1 · Q k,1 Q,j · 2,i · Q k,j  
 
 G k,J   +  P  + Ad + 2,i · Q k,j  
 
 Gk = accions permanents 

 P = accions de pretensat 
 Qk = accions variables 
 Ad = accions accidentals 
 



 G k,J   + P  + Q k,1O,j · Q k,j  
 
 G k,J   + P  + 1,1 · Q k,1 2,i · Q k,j  
 
 G k,J   +  P  + 2,i · Q k,j  
 
 

 
 

 0 = 0,7  ;   1 = 0,7 ;  2 = 0,6  
 

 0 = 0,5  ;   1 = 0,2 ;  2 = 0,0  
 :  0 = 0,6  ;   1 = 0,5 ;  2 = 0,0  
 :  0 = 0,6  ;   1 = 0,5 ;  2 = 0,0  
  0 = 0,7  ;   1 = 0,7 ;  2 = 0,7  
 
 



   < 1/300. 
 



  Enfonsament: ………………………………….  R =3,0  ;  M =1,0 
  Esllavissament: ……………………………....... R =1,5  ;  M =1,0 
  Bolcada: Accions estabilitzadores: ….   R =1,0  ;  M =1,0 
   Accions desestabilitzadores: ……....   R =1,0  ;  M =1,0 
  Estabilitat global: ……………………………..  R =1,0  ;  M =1,8 
 
 Situacions extraordinàries: 
  Enfonsament: …………………………..…......  R =2,0  ;  M =1,0 
  Esllavissament: ……………..………………....  R =1,1  ;  M =1,0 
  Bolcada: Accions estabilitzadores: .....   R =1,0  ;  M =1,0 
   Accions desestabilitzadores: .............  R =1,0  ;  M =1,0 
  Estabilitat global: ………………...…………....  R =1,0  ;  M =1,2 
 
R : coeficient parcial per a la resistència dels materials.  
M : coeficient parcial per a les propietats dels materials. 
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2.5.- 

Ampliació Poliesportiu Salvador Gimeno: Càrregues tèrmiques 08/03/2018

Espais Estiu Hivern

Sup Ocup Ventilació Sensible Latente Total

Codi Descripció [m2  [p] amb recup[ m3/h] [W] [W] [W] [W]

PA-Activit Sala Activitats 188,7 63 1.810 20.651 29.327 49.977 22.652

PA-Fitness Ampliació sala fitness 78,6 16 250 6.121 6.432 12.553 5.955

Total ampliació 267,3 79 2.060 62.530 28.607

2.6.- 

3.- 

3.1.- 

3.1.1.- 



- 

- 

3.1.2.- 

– 

– 

3.2.- 

3.2.1.- 

- 

- 

3.3.- 

Unitats d'expansió directa

Codi Ubicació Unitat Tipus Marca
Pot. 

Calor 

Pot. 

Fred 

(kW) (kW)

U-1 (UI-1 / UE-1) Sala Activitats PEZS-M100YJA Conductes Mitsubishi Electric 11,2 9,5

U-2 Sala Activitats PEZS-M100YJA Conductes Mitsubishi Electric 11,2 9,5

U-3 Sala Activitats PEZS-M100YJA Conductes Mitsubishi Electric 11,2 9,5

U-4 Sala Activitats PEZS-M100YJA Conductes Mitsubishi Electric 11,2 9,5

U-5 Sala Activitats PEZS-M100YJA Conductes Mitsubishi Electric 11,2 9,5

U-6 Sala Fitness PEZS-M100YJA Conductes Mitsubishi Electric 11,2 9,5

U-7 Sala Fitness PEZS-M100YJA Conductes Mitsubishi Electric 11,2 9,5

Total potència 

equips 
78,4 kW 66,5 kW



Cabal aire 

Unitat 

interior

Pressio 

estatica 

disponible

Potencia 

electrica

Dimensions Unitat 

Interior

Pes 

interior

Dimensions Unitat 

Exterior

Pes 

exterior

Pot. sonora 

màx.(dBA)

(m3/h) (Pa) (kWe) (mm) (kg) (mm) (kg)

2040 50-100-150 2,60/4p (16A/4p) 5,5 (A) / 4,2 (A+) 250 x 1.400 x 732 41 1338 x 1050 x 330 123 69

SEER / SCOP

3.4.- 

CODI ZONA MODEL MARCA
CABAL 

DISSENY

CABAL 

NOMINAL

PRESSIÓ 

DISPONIBLE

FILTRES 

(Imp/Ret)

POT. 

VENTILADOR

S

DIMENSIONS PES % RECUPERACIO
POTENCIA 

SONORA

(m3/h) (m3/h) (Pa) (kWhe) (mm) (kg) (dBA)

UV-SA Sala Activitats
RCE-4500-EC ErP 

2018
Tecna 4.200 4.500 225 F6+F8/F6 2,58 1.350x1.350 x h=775 194,3 75,0% 91

3.5.- 

3.5.1.- 

N Tramo Poténcia Poténcia Delta T Q Q D nominal D interior V J L Leq. Lt Jt

(W) (kcal/h ó Frig/h) (ºC) (l/h) (l/s) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/m) (m) (m) (m) (m.c.a)

RAMAL PRINCIPAL PLANTA GALLETTI

A-B Tramo A-B ACTUAL 46.500 40.048 5 8.010 2,22 PP75 54,20 0,96 0,019 20 4 24 0,47

A-B Tramo A-B variant 46.500 40.048 5 8.010 2,22 PP90 65,00 0,67 0,008 80 16 96 0,78

3.5.2.- 



REF : VENTILACIO SALA ACTIVITATS

PROJECTE : POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO

LOCALITZACIÓ : Sant Joan Despí

DATA : feb-18

Diàmetre Superfície

Longitud Long. Equiv. Cabal Velocitat Diàmetre Per metre Total tram conducte

(m) (m) (m
3
/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (mm.c.a./m) (mm.c.a) (m

2
)

IMP a 6,0 7,2 4.200         4,8 650 400 558 0,05 0,33 15,1

a b 6,0 7,2 3.500         5,4 650 300 479 0,07 0,50 13,7

b c 6,0 7,2 2.800         5,3 650 250 434 0,07 0,53 13,0

c d 6,0 7,2 2.100         5,0 650 200 384 0,08 0,57 12,2

d e 6,0 7,2 1.400         4,3 500 200 341 0,07 0,49 10,1

e f 6,0 7,2 700            3,4 300 200 269 0,06 0,44 7,2

f reixa 6,0 7,2 700            3,4 300 200 269 0,06 0,44 7,2

total acumulat (m
2
) 78,5

Pèrdua : 3,30 mm.c.a

Reixa impulsio : 3,00 mm.c.a

Reixa aire exterior 3,00 mm.c.a

Comporta sobprepressió 0,00 mm.c.a

Silenciador 5,00 mm.c.a

Accesoris, Varis : 2,0 mm.c.a

Total : 16,3 mm.c.a

Càlcul dels conductes :

Tram Característiques Secció Pèrdua de Càrrega

Inici Final
Dimensions

3.5.3.- 

3.6.- 

3.7.- 

 

 

 

4.- 

4.1.- 



4.2.- 

4.2.1.- 

4.2.2.- 

volum alcada sup. útil Rati ocup.(+) Ocupació Tipus ocup. IDA Vent si P Vent si NP Vent proj. Renov

m3 m2 (m2/persona) pers. Perm/NoP m3/h m3/h m3/h per hora

Ampliacio Planta Baixa
1 AMPLIACIÓ FITNESS (amb aparells) 225,00 3,00 75,00 5 15 P 3 324 700 3,1

2 SALA ACTIVITATS (sense aparells) 570,00 3,00 190,00 1,5 127 P 3 2.743 3.500 6,1

265,00

Total ampliacio poliesportiu: 142 4.200

4.2.3.- 

                                                   
1 La qualitat de l'aire exterior es classifica, segons UNE-EN 13.779, des d'ODA 1 (Nivells d'aire pur amb presència temporal de 
partícules sòlides, p.e. pol·len), fins a ODA 5 (Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules). 
 



4.2.4.- 

4.3.- 

4.3.1.- 

4.4.- 

Entra

Bandes d'octava Hz 31 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dBA

Lw (dBZ) RCE-4500-EC 0,0 100,0 90,1 94,0 87,0 83,5 83,7 83,7 78,6 0,0 91,8

SILENCIADOR 0,0 0,0 18,0 32,0 46,0 50,0 50,0 44,0 0,0 0,0

NPS, Lp, dBZ 0,0 100,0 72,1 62,0 41,0 33,5 33,7 39,7 78,6 0,0 79,1

Si els valors del fabricant s'expresen en dBZ per octaves (NO dBA -sense ponderar).

Entra

Bandes d'octava Hz 31 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dBA

LwA (dBA) 0,0 100,0 72,1 62,0 41,0 33,5 33,7 39,7 78,6 0,0 79,1

Distància,  (m)? 3 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 -20,5

NPS, Lp a (m) -20,5 79,5 51,6 41,5 20,5 13,0 13,2 19,2 58,1 -20,5 58,5

Si els valors del fabricant s'expresen en dBA per octaves (sense ponderar).

5.- 

5.1.- 



5.2.- 

5.3.- 

5.4.- 

5.5.- 

5.5.1.- 

5.5.2.- 

5.5.3.- 

5.5.4.- 

5.6.- 

6.- 

6.1.- 



6.1.1.- 

6.2.- 

6.3.- 

6.4.- 

6.5.- 

7.- 





1.- 

2.- 

3.- 



Fl·fu·fm

I·S
slluminarie Nº 

3.1.- 

mS·E

P·100
VEEI 

4.- 



5.- 

5.1.- 

5.2.- 

5.3.- 

5.4.- 



0,6A
37

24V

R

24V
    Is

Terra






5.5.- 

5.5.1.- 

5.5.2.- 

5.5.3.- 

6.- 

6.1.- 



6.2.- 

6.3.- 

6.4.- 

k

tI
S




2

2
2

4
115

1460
mmS 






6.5.- 
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·m500
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 8,27
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 2,19
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7.- 

 U·cos

P
I 

·S·U

P·L
e




U

e·100
tensió de caiguda % 

 ·U·cos3

P
I 

·S·U

P·L
e




U

e·100
tensió de caiguda % 



  

8.- 

R

0,8·U
Icc 

9.- 



10.- 



11.- 

11.1.- 

11.2.- 



1.- 

2.- 

3.- 

3.1.- 

3.2.- 

3.3.- 



3.4.- 

3.5.- 

3.6.- 

3.7.- 

4.- 

5.- 



6.- 







https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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1.- 

2.- 





3.- 

4.- 
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5.- 

6.- 

7.- 

7.1.- 







7.2.- 

7.3.- 

7.4.- 

7.5.- 

7.6.- 



  



8.- 

8.1.- 

9.- 

10.- 



 



 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
Al tractar-se d’un gimnàs no es aplicable el DB-HS-3 del CTE. La instal·lació de climatització i ventilació 
complirà amb el RITE. Veure memòria de climatització. 
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Mitjera panell sandvirx Espesor Densidad

(Medianeras, ..) (m) (kg/m3)

Aire interior  

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015 825

MW Lana mineral [0.04 W[mK]] 0,045 40

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,015 825

Cámara de aire sin ventilar vertical de 10cm 0,1 

Mortero de cemento y cal para albañilería… 0,01 1.125

Ladrillo Perforado (LP) 1/2 métrico o catalán 80 

mm<G<100mm 0,13 900

Enlucido de yeso 1000<d<1300 0,01 1150

Aire interior  

TOTAL 0,315 m  
 

 
Código Descripción RA m DRA

CEC (dBA) (kg/m2) (dBA)

Elemento Base P1.4 RI+LP115+RI 42 150 —

Revestimiento TR1 YL 2x12,5 + MW 50 + SP — — 14  
 

 

 

Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4) 

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 

b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 
 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 

 
Solució d'elements de separació verticals entre:  Un recinte d’una unitat d’ús i un altre d’unitat d’ús (2 espais habitables) 

Elements constructius Tipus 
Característiques 

de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base 
P4.4-YL2x12'5 + AT MW48+ CM+ 
AT MW48+ YL2x12'5 

m (kg/m2)= 
150 

 ≥ 
150 

 
 

   RA (dBA)= 42 
 

≥ 41 
 

Extradossat pels 
dos costats  

DRA (dBA)= 14 
 

≥ 13 
 

Element de separació vertical amb 
portes i/o finestres 

Porta o finestra 
Porta estàndard 

RA (dBA)= 25 
 

≥ 20 
 

Tancament 
Element base + extradossat 

RA (dBA)= 56 
 

≥ 45 
 

•  

 
 

 

 

 ─ ─

 

 

 

 

 

 

 

≤350 m3.

 
Tiempo máximo de reverberación

Exigencia Tipo de espacio T(s)

Aulas vacías 0,7

Restaurantes y comedores vacios 0,9

Espacios con V<2000 m3 1,1

Espacios con 5000m3>V>2000 m3 1,2

HR

Actividades 

deportivas  
 



PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO,  
AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ  

   
Estudi d’Arquitectura MIM-A s.c.p  c/ camp 61 4.4.  08022 barcelona   

t.93211 02 95  f. 93418 98 66  www.mim-a.com info@mim-a.com 

 
 
Sals activitats -Ampliació
Sales esportives amb V<2000m3 TR=< 1,1

Altura: 3,15 m
Longitud: 25,8 m
Ample: 7,3 m
Superficie: 188 m2
Volum: 593 m3

Parament Revestiment Absorció ( α) Sup (m2) Sup*α
Suelo Paviment vinílic esportiu 0,05 188,3 9,42
Sostre Heraklith 25 mm 0,35 188,3 65,92

Parets laterals Pladur 0,06 46,0 2,76
Paret posterior a Pladur 0,06 34,8 2,09
Paret posterior b Mirall 0,04 46,4 1,86

Paret exterior Vidre 0,04 81,3 3,25
TR 0,95 s <1,1 s  
 

 

 
CN 8 ECOEFICIÈNCIA 

No és aplicable el Decret d’Ecoeficiència en una ampliació. 
 
 
CN 9  ENDERROCS I RESIDUS D’OBRES 
Veure Annex AN10: Estudi de gestió de residus de demolició i construcció. 
 
 
CN 10 ORDENANCES MUNICIPALS 
No es preveuen altres ordenances municipals 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Març de 2018 
L’arquitecte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudi Aguiló Riu 
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Pàgina 2

1.- S.P.BAIXA (0 - 3 M)

Perfil: IPE 450
Material: Acer (S275)

Y

Z

Cotes del tram (m)
Alçada lliure

(m)

Característiques mecàniques

Peu Cap Àrea
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
0.00 3.00 2.550 98.80 33740.00 1676.00 66.90

Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme

Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.

β 1.20 1.20 1.00 1.00
LK 3.060 3.060 2.550 2.550
Cm 0.850 0.850 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notació:
β: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític

Comprovacions del pilar G'0

Pàgina 1 - 13



Limitació d'esveltesa (CTE DB SE-A, Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 - Taula 6.3)

L'esveltesa reduïda ⎯λ de les barres comprimides ha de ser inferior al
valor 2.0.

⎯λ : 0.83

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.

Classe : 4

Aef: Àrea de la secció eficaç per les seccions de classe 4. Aef : 93.67 cm²
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic. Ncr : 378.165 t

L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)

a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y. Ncr,y : 7612.937 t

b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z. Ncr,z : 378.165 t

c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió. Ncr,T : 871.073 t

On:
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix
Y. Iy : 33740.00 cm4
Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix
Z. Iz : 1676.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme. It : 66.90 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció. Iw : 791000.00 cm6
E: Mòdul d'elasticitat. E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal. G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y. Lky : 3.060 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z. Lkz : 3.060 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió. Lkt : 2.550 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió. i0 : 18.93 cm

Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i Z.

iy : 18.48 cm
iz : 4.12 cm

y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm
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Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en:
Eurocodi 3 EN 1993-1-5: 2006, Article 8)

S'ha de satisfer:

44.77 ≤ 273.56

On:
hw: Altura de l'ànima. hw : 420.80 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 9.40 mm
Aw: Àrea de l'ànima. Aw : 39.56 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida. Afc,ef : 27.74 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció. k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat. E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida. fyf : 2803.26 kp/cm²
Essent:

Resistència a tracció (CTE DB SE-A, Article 6.2.3)

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.

Resistència a compressió (CTE DB SE-A, Article 6.2.5)

S'ha de satisfer:

η : 0.240

η : 0.341

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim. Nc,Ed : 59.924 t

La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:

Nc,Rd : 250.072 t

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans comprimits d'una secció.

Classe : 4

Aef: Àrea de la secció eficaç per les seccions de classe 4. Aef : 93.67 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Resistència a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.2)
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La resistència de càlcul a vinclament Nb,Rd en una barra comprimida ve
donada per:

Nb,Rd : 175.978 t

On:
Aef: Àrea de la secció eficaç per les seccions de classe 4. Aef : 93.67 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficient parcial de seguretat del material. γM1 : 1.05

χ: Coeficient de reducció per vinclament.
χy : 1.00
χz : 0.70
χT : 0.86

Essent:
φy : 0.52
φz : 0.95
φT : 0.71

α: Coeficient d'imperfecció elàstica. αy : 0.21
αz : 0.34
αT : 0.34

⎯λ: Esveltesa reduïda.
⎯λy : 0.19
⎯λz : 0.83
⎯λT : 0.55

Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut
com el menor dels següents valors: Ncr : 378.165 t

Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per
flexió respecte a l'eix Y. Ncr,y : 7612.937 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per
flexió respecte a l'eix Z. Ncr,z : 378.165 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per
torsió. Ncr,T : 871.073 t

Resistència a flexió eix Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

η : 0.007

η : 0.008

Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).

MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd

+ : 0.321 t·m
Per flexió negativa:
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L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.00, per a la
combinació d'accions 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(-Yexc.+).

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd

- : 0.311 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

Mc,Rd : 45.440 t·m

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.

Classe : 1

Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

Wpl,y : 1702.00 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Resistència a vinclament lateral: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.2)
El moment flector resistent de càlcul Mb,Rd ve donat per:

Mb,Rd : 37.933 t·m

On:
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

Wpl,y : 1702.00 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficient parcial de seguretat del material. γM1 : 1.05

χLT: Factor de reducció per vinclament lateral.

χLT : 0.83

Essent:

φLT : 0.75

αLT: Coeficient d'imperfecció elàstica. αLT : 0.34

⎯λLT : 0.60

Mcr: Moment crític elàstic de vinclament lateral. Mcr : 130.575 t·m
El moment crític elàstic de vinclament lateral Mcr es determina segons la
teoria de l'elasticitat

Essent:
MLTv: Component que representa la resistència per torsió
uniforme de la barra.

MLTv : 54.846 t·m
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MLTw: Component que representa la resistència per torsió no
uniforme de la barra.

MLTw : 118.498 t·m

Essent:
Wel,y: Mòdul resistent elàstic de la secció bruta,
obtingut per a la fibra més comprimida.

Wel,y : 1499.56 cm³

Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix
Z. Iz : 1676.00 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme. It : 66.90 cm4
E: Mòdul d'elasticitat. E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal. G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
superior. Lc

+ : 2.550 m
Lc

-: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
inferior. Lc

- : 2.550 m
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de
la forma de la llei de moments flectors sobre la barra.

C1 : 1.00

if,z: Radi de gir, respecte a l'eix de menor inèrcia de la
secció, del suport format per l'ala comprimida i la
tercera part de la zona comprimida de l'ànima adjacent
a l'ala comprimida.

if,z
+ : 4.93 cm

if,z
- : 4.93 cm
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Resistència a flexió eix Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

η : 0.022

Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd

+ : 0.165 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.00, per a la
combinació d'accions 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+).

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd

- : 0.117 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

Mc,Rd : 7.369 t·m

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.

Classe : 1

Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

Wpl,z : 276.00 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05
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Resistència a tall Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

η : 0.003

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.221 t

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

Vc,Rd : 78.340 t

On:
Av: Àrea transversal a tallant. Av : 50.82 cm²

Essent:
h: Cantell de la secció. h : 450.00 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 9.40 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Abonyegament per tallant de l'ànima: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.4)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:

40.30 < 64.71

On:
λw: Esveltesa de l'ànima. λw : 40.30

λmàx: Esveltesa màxima. λmàx : 64.71

ε: Factor de reducció. ε : 0.92

Essent:
fref: Límit elàstic de referència. fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistència a tall Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

η : 0.001

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.067 t

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

Vc,Rd : 91.320 t

On:
Av: Àrea transversal a tallant. Av : 59.24 cm²

Essent:
A: Àrea de la secció bruta. A : 98.80 cm²
d: Alçada de l'ànima. d : 420.80 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 9.40 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de
càlcul a tallant Vc,Rd.

0.221 t ≤ 39.170 t

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.221 t

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd : 78.340 t
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de
càlcul a tallant Vc,Rd.

0.067 t ≤ 45.660 t

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.067 t

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd : 91.320 t

Resistència a flexió i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

η : 0.268

η : 0.268

η : 0.369

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 0.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+).

On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim. Nc,Ed : 59.661 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els eixos I
i Z, respectivament.

My,Ed
- : 0.182 t·m

Mz,Ed
+ : 0.116 t·m

Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per a
axial i flexió simple.

Classe : 4

Nu,Rd: Resistència a compressió de la secció eficaç. Nu,Rd : 250.072 t
M0,Rd,y, M0,Rd,z: Resistència a flexió de la secció eficaç en condicions elàstiques,
respecte als eixos Y i Z, respectivament.

M0,Rd,y : 40.035 t·m
M0,Rd,z : 4.710 t·m

eNy, eNz: Desplaçament del centre de gravetat de la secció eficaç respecte al de la
secció bruta, en relació als eixos Y i Z, respectivament.

eNy : 0.00 cm
eNz : 0.00 cm

Resistència a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
Aef: Àrea de la secció eficaç per les seccions de classe 4. Aef : 93.67 cm²
Wef,y, Wef,z: Mòduls resistents de la secció eficaç corresponents a la fibra
comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

Wef,y : 1499.56 cm³
Wef,z : 176.42 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficient parcial de seguretat del material. γM1 : 1.05

ky, kz, ky,LT: Coeficients d'interacció.

ky : 1.00
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kz : 1.17

ky,LT : 0.98

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factors de moment flector uniforme equivalent. Cm,y : 0.85
Cm,z : 0.85

Cm,LT : 1.00

χy, χz: Coeficients de reducció per vinclament, al voltant dels eixos Y i Z,
respectivament.

χy : 1.00
χz : 0.70

χLT: Coeficient de reducció per vinclament lateral. χLT : 0.84
⎯λy, ⎯λz: Esvelteses reduïdes amb valors no més grans que 1.00, amb relació
als eixos Y i Z, respectivament.

⎯λy : 0.19
⎯λz : 0.83

αy, αz: Factors dependents de la classe de la secció. αy : 0.80
αz : 1.00

Resistència a flexió, axial i tallant combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot ignorar
l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç tallant
sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de l'esforç
tallant resistent de càlcul Vc,Rd.

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).

0.221 t ≤ 39.170 t

On:
VEd,z: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd,z : 0.221 t
Vc,Rd,z: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd,z : 78.340 t
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Resistència a torsió (CTE DB SE-A, Article 6.2.7)

S'ha de satisfer:

η < 0.001

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim. MT,Ed : 0.000 t·m

El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:

MT,Rd : 0.706 t·m

On:
WT: Mòdul de resistència a torsió. WT : 45.82 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

η : 0.001

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.094 t

MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim. MT,Ed : 0.000 t·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

Vpl,T,Rd : 78.340 t

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vpl,Rd : 78.340 t
τT,Ed: Tensions tangencials per torsió. τT,Ed : 0.03 kp/cm²

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió. WT : 45.82 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05
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Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

η : 0.001

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.051 t

MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim. MT,Ed : 0.000 t·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

Vpl,T,Rd : 91.319 t

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vpl,Rd : 91.320 t
τT,Ed: Tensions tangencials per torsió. τT,Ed : 0.03 kp/cm²

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió. WT : 45.82 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2669.77 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05
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1.- COBERTA (3 - 6 M)

Perfil: # 150X300X8
Material: Acer (S235)

Y

Z

Cotes del tram (m)
Alçada lliure

(m)

Característiques mecàniques

Peu Cap Àrea
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
3.00 6.00 2.650 67.75 7792.43 2646.81 6464.66

Notes:
(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme

Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.

β 1.20 1.20 1.00 1.00
LK 3.180 3.180 2.650 2.650
Cm 0.850 0.850 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notació:
β: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític

Comprovacions del pilar H2

Pàgina 1 - 13

Limitació d'esveltesa (CTE DB SE-A, Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 - Taula 6.3)

L'esveltesa reduïda ⎯λ de les barres comprimides ha de ser inferior al
valor 2.0.

⎯λ : 0.54

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
comprimits d'una secció.

Classe : 2

A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3. A : 67.75 cm²
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
Ncr: Axial crític de vinclament elàstic. Ncr : 552.991 t

L'axial crític de vinclament elàstic Ncr és el menor dels valors
obtinguts en a), b) i c)

a) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Y. Ncr,y : 1628.054 t

b) Axial crític elàstic de vinclament per flexió respecte a l'eix Z. Ncr,z : 552.991 t

c) Axial crític elàstic de vinclament per torsió. Ncr,T : 34702.043 t

On:
Iy: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix
Y. Iy : 7792.43 cm4
Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix
Z. Iz : 2646.81 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme. It : 6464.66 cm4
Iw: Constant de guerxesa de la secció. Iw : 29950.22 cm6
E: Mòdul d'elasticitat. E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal. G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Y. Lky : 3.180 m
Lkz: Longitud eficaç de vinclament per flexió,
respecte l'eix Z. Lkz : 3.180 m
Lkt: Longitud eficaç de vinclament per torsió. Lkt : 2.650 m
i0: Radi de gir polar de la secció bruta, respecte al
centre de torsió. i0 : 12.41 cm

Essent:
iy , iz: Ràdis de gir de la secció bruta,
respecte als eixos principals d'inèrcia Y i Z.

iy : 10.72 cm
iz : 6.25 cm

y0 , z0: Coordenades del centre de torsió
en la direcció dels eixos principals Y i Z,
respectivament, relatives al centre de
gravetat de la secció.

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm
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Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en:
Eurocodi 3 EN 1993-1-5: 2006, Article 8)

S'ha de satisfer:

35.50 ≤ 521.68

On:
hw: Altura de l'ànima. hw : 284.00 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 8.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima. Aw : 45.44 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida. Afc,ef : 12.00 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció. k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat. E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida. fyf : 2395.51 kp/cm²
Essent:

Resistència a tracció (CTE DB SE-A, Article 6.2.3)

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.

Resistència a compressió (CTE DB SE-A, Article 6.2.5)

S'ha de satisfer:

η : 0.030

η : 0.036

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 3.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim. Nc,Ed : 4.610 t

La resistència de càlcul a compressió Nc,Rd ve donat per:

Nc,Rd : 154.575 t

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació
i de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans comprimits d'una secció.

Classe : 2

A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3. A : 67.75 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Resistència a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.2)
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La resistència de càlcul a vinclament Nb,Rd en una barra comprimida ve
donada per:

Nb,Rd : 126.651 t

On:
A: Àrea de la secció bruta per les seccions de classe 1, 2 i 3. A : 67.75 cm²
fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM1: Coeficient parcial de seguretat del material. γM1 : 1.05

χ: Coeficient de reducció per vinclament.
χy : 0.94
χz : 0.82
χT : 1.00

Essent:
φy : 0.58
φz : 0.73
φT : 0.47

α: Coeficient d'imperfecció elàstica. αy : 0.49
αz : 0.49
αT : 0.49

⎯λ: Esveltesa reduïda.
⎯λy : 0.32
⎯λz : 0.54
⎯λT : 0.07

Ncr: Axial crític elàstic de vinclament, obtingut
com el menor dels següents valors: Ncr : 552.991 t

Ncr,y: Axial crític elàstic de vinclament per
flexió respecte a l'eix Y. Ncr,y : 1628.054 t
Ncr,z: Axial crític elàstic de vinclament per
flexió respecte a l'eix Z. Ncr,z : 552.991 t
Ncr,T: Axial crític elàstic de vinclament per
torsió. Ncr,T : 34702.043 t

Resistència a flexió eix Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

η : 0.222

Per flexió positiva:
MEd

+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd
+ : 0.000 t·m

Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 6.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd

- : 3.402 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

Mc,Rd : 15.355 t·m
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On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.

Classe : 1

Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

Wpl,y : 673.02 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Resistència a vinclament lateral: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.2)
Per a esvelteses ⎯λLT ≤ 0.4 es pot ometre la comprovació enfront de
vinclament, i comprovar únicament la resistència de la secció transversal.

⎯λLT : 0.16

Mcr: Moment crític elàstic de vinclament lateral. Mcr : 653.761 t·m
El moment crític elàstic de vinclament lateral Mcr es determina segons la
teoria de l'elasticitat

Essent:
MLTv: Component que representa la resistència per torsió
uniforme de la barra.

MLTv : 651.961 t·m

MLTw: Component que representa la resistència per torsió no
uniforme de la barra.

MLTw : 48.483 t·m

Essent:
Wel,y: Mòdul resistent elàstic de la secció bruta,
obtingut per a la fibra més comprimida.

Wel,y : 519.50 cm³

Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix
Z. Iz : 2646.81 cm4
It: Moment d'inèrcia a torsió uniforme. It : 6464.66 cm4
E: Mòdul d'elasticitat. E : 2140673 kp/cm²
G: Mòdul d'elasticitat transversal. G : 825688 kp/cm²
Lc

+: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
superior. Lc

+ : 2.650 m
Lc

-: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
inferior. Lc

- : 2.650 m
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de
la forma de la llei de moments flectors sobre la barra.

C1 : 1.00

if,z: Radi de gir, respecte a l'eix de menor inèrcia de la
secció, del suport format per l'ala comprimida i la
tercera part de la zona comprimida de l'ànima adjacent
a l'ala comprimida.

if,z
+ : 5.57 cm

if,z
- : 5.57 cm
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Resistència a flexió eix Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

η : 0.005

Per flexió positiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 6.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd

+ : 0.046 t·m
Per flexió negativa:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 6.00, per a la
combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+).

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. MEd

- : 0.045 t·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

Mc,Rd : 9.414 t·m

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i
de desenvolupament de la resistència plàstica dels elements
plans d'una secció a flexió simple.

Classe : 2

Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

Wpl,z : 412.62 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05
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Resistència a tall Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

η : 0.014

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.812 t

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

Vc,Rd : 59.853 t

On:
Av: Àrea transversal a tallant. Av : 45.44 cm²

Essent:
d: Alçada de l'ànima. d : 284.00 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 8.00 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Abonyegament per tallant de l'ànima: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.4)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:

35.50 < 70.00

On:
λw: Esveltesa de l'ànima. λw : 35.50

λmàx: Esveltesa màxima. λmàx : 70.00

ε: Factor de reducció. ε : 1.00

Essent:
fref: Límit elàstic de referència. fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
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Resistència a tall Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

η : 0.001

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.020 t

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

Vc,Rd : 29.391 t

On:
Av: Àrea transversal a tallant. Av : 22.31 cm²

Essent:
A: Àrea de la secció bruta. A : 67.75 cm²
d: Alçada de l'ànima. d : 284.00 mm
tw: Gruix de l'ànima. tw : 8.00 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Abonyegament per tallant de l'ànima: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.4)
Encara que no s'han disposat enrigidors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:

18.75 < 70.00

On:
λw: Esveltesa de l'ànima. λw : 18.75

λmàx: Esveltesa màxima. λmàx : 70.00

ε: Factor de reducció. ε : 1.00

Essent:
fref: Límit elàstic de referència. fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
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Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de
càlcul a tallant Vc,Rd.

0.812 t ≤ 29.927 t

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.812 t

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd : 59.853 t

Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de
càlcul a tallant Vc,Rd.

0.020 t ≤ 14.695 t

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.020 t

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd : 29.391 t
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Resistència a flexió i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

η : 0.253

η : 0.221

η : 0.151

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 6.00, per
a la combinació d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim. Nc,Ed : 4.419 t
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els
eixos I i Z, respectivament.

My,Ed
- : 3.402 t·m

Mz,Ed
- : 0.026 t·m

Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans,
per a axial i flexió simple.

Classe : 1

Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta. Npl,Rd : 154.575 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.

Mpl,Rd,y : 15.355 t·m
Mpl,Rd,z : 9.414 t·m

Resistència a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
A: Àrea de la secció bruta. A : 67.75 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra
comprimida, al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

Wpl,y : 673.02 cm³
Wpl,z : 412.62 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM1: Coeficient parcial de seguretat del material. γM1 : 1.05

ky, kz: Coeficients d'interacció.

ky : 1.00

kz : 1.01

Cm,y, Cm,z: Factors de moment flector uniforme equivalent. Cm,y : 0.85
Cm,z : 0.85

χy, χz: Coeficients de reducció per vinclament, al voltant dels eixos Y i
Z, respectivament.

χy : 0.94
χz : 0.82

⎯λy, ⎯λz: Esvelteses reduïdes amb valors no més grans que 1.00, amb
relació als eixos Y i Z, respectivament.

⎯λy : 0.32
⎯λz : 0.54

αy, αz: Factors dependents de la classe de la secció. αy : 0.60
αz : 0.60
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Resistència a flexió, axial i tallant combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot ignorar
l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç tallant
sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de l'esforç
tallant resistent de càlcul Vc,Rd.

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(+Yexc.+).

0.812 t ≤ 29.920 t

On:
VEd,z: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd,z : 0.812 t
Vc,Rd,z: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd,z : 59.840 t

Resistència a torsió (CTE DB SE-A, Article 6.2.7)

S'ha de satisfer:

η : 0.001

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx per a la combinació d'accions
1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).

MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim. MT,Ed : 0.005 t·m

El moment torçor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:

MT,Rd : 8.739 t·m

On:
WT: Mòdul de resistència a torsió. WT : 663.42 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05
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Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

η : 0.010

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.576 t

MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim. MT,Ed : 0.002 t·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

Vpl,T,Rd : 59.840 t

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vpl,Rd : 59.853 t
τT,Ed: Tensions tangencials per torsió. τT,Ed : 0.29 kp/cm²

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió. WT : 663.42 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05
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Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

η < 0.001

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació
d'accions 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.-).

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. VEd : 0.008 t

MT,Ed: Moment torçor sol·licitant de càlcul pèssim. MT,Ed : 0.002 t·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

Vpl,T,Rd : 29.384 t

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vpl,Rd : 29.391 t
τT,Ed: Tensions tangencials per torsió. τT,Ed : 0.29 kp/cm²

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió. WT : 663.42 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer. fyd : 2281.44 kp/cm²

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy : 2395.51 kp/cm²
γM0: Coeficient parcial de seguretat del material. γM0 : 1.05

Comprovacions del pilar H2

Pàgina 13 - 13

A
��

1.- BIG�

1.1.- S.
Trams 

��

B27 - A'0 N.P.(1)

M'0 - B25 N.P.(1)

A2 - B2 N.P.(1)

B2 - C2 N.P.(1)

C2 - D2 N.P.(1)

D2 - E2 N.P.(1)

E2 - F2 N.P.(1)

F2 - G2 N.P.(1)

G2 - H2 N.P.(1)

H2 - I2 N.P.(1)

I2 - J2 N.P.(1)

J2 - K2 N.P.(1)

K2 - L2 N.P.(1)

L2 - M2 N.P.(1)

M2 - N2 N.P.(1)

B26 - B27 N.P.(1)

B27 - A2 N.P.(1)

B0 - B1 N.P.(1)

B1 - B2 N.P.(1)

B2 - B3 N.P.(1)

B3 - C2 N.P.(1)

B4 - B5 N.P.(1)

B5 - D2 N.P.(1)

B6 - B7 N.P.(1)

B7 - E2 N.P.(1)

B8 - B9 N.P.(1)

B9 - F2 N.P.(1)

B10 - B11 N.P.(1)

B11 - G2 N.P.(1)

B12 - B13 N.P.(1)

B13 - H2 N.P.(1)

B14 - B15 N.P.(1)

B15 - I2 N.P.(1)

B16 - B17 N.P.(1)

B17 - J2 N.P.(1)
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COMPROVAC

MZ

0.921 m 
= 55.1 

MEd = 0.00
N.P.(4)

: 0 m 
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N.P.(4)
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� = 2.0 x: 0.9
� = 2

� = 2.0 x: 0
� = 2

� = 1.8 x: 0
� = 

� = 0.8 x: 0
� = 

� = 0.1 x: 2.4
� = 

� < 0.1 x: 0
� = 

� < 0.1 x: 0
� = 

� < 0.1 x: 0
� = 

� < 0.1 x: 2.4
� = 

MEd = 0.00 
N.P.(10) N.P

� < 0.1 x: 0
� = 

� < 0.1 x: 0
� = 

� = 0.1 x: 0
� = 

� = 0.9 x: 2.4
� = 

� = 1.8 x: 2.4
� = 

x: 5.088 m 
� = 1.2 

x: 5.2
� = 

x: 0 m 
� = 1.9 

x: 0
� = 

x: 5.088 m 
� = 1.2 

x: 5.2
� = 

x: 0 m 
� = 0.9 

x: 0
� = 

x: 5.088 m 
� = 1.3 

x: 5.2
� = 

x: 0 m 
� = 1.4 

x: 0
� = 2
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� = 1.3 
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� = 1.3 

x: 0
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� = 1.3 
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x: 0
� = 2
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921 m
25.1 N.P.(9) COMP
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0 m 
25.1 N.P.(9) COMP
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Trams 
�� �w

8 - B19 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

19 - K2 N.P.(1) �w �
Com

20 - B21 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

21 - L2 N.P.(1) �w �
Com

22 - B23 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

23 - M2 N.P.(1) �w �
Com

24 - B25 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

25 - N2 N.P.(1) �w �
Com

otació: 
��: Limitació d'esvelte
�w: Abonyegament de
Nt: Resistència a tracc
Nc: Resistència a comp
MY: Resistència a flexi
MZ: Resistència a flexi
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a m
MZVY: Resistència a m
NMYMZ: Resistència a 
NMYMZVYVZ: Resistènc
Mt: Resistència a torsi
MtVZ: Resistència a ta
MtVY: Resistència a tal
x: Distància a l'origen
�: Coeficient d'aprofita
N.P.: No procedeix 

omprovacions que no proce
(1) La comprovació no 
(2) La comprovació no 
(3) La comprovació no 
(4) La comprovació no 
(5) La comprovació no 
(6) No hi ha interacció 
(7) No hi ha interacció 
(8) No hi ha interacció 
(9) No hi ha interacció 
(10) La comprovació no

.2.- COB
Trams

�� �w

2 - B2 N.P.(1) �w �
Com

2 - C2 N.P.(1) �w �
Com

2 - D2 N.P.(1) �w �
Com

2 - E2 N.P.(1) �w �
Com

2 - F2 N.P.(1) �w �
Com

2 - G2 N.P.(1) �w �
Com

2 - H2 N.P.(1) �w �
Com

2 - I2 N.P.(1) �w �
Com

2 - J2 N.P.(1) �w �
Com

2 - K2 N.P.(1) �w �
Com

2 - L2 N.P.(1) �w �
Com

2 - M2 N.P.(1) �w �
Com

2 - N2 N.P.(1) �w �
Com

2 - A2 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

0 - B2 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

1 - C2 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

3 - D2 N.P.(1)
x: 0.
�w �
Com

PLIACIÓ CO

Nt N

.095 m 
� �w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

� �w,màx

mpleix 
NEd = 0.00 

N.P.(2)
N

.095 m 
� �w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

� �w,màx

mpleix 
NEd = 0.00 

N.P.(2)
N

.095 m 
� �w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

� �w,màx

mpleix 
NEd = 0.00 

N.P.(2)
N

.095 m 
� �w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

� �w,màx

mpleix 
NEd = 0.00 

N.P.(2)
N

esa 
e l'ànima induïda per l'ala co
ció
pressió 
ió eix Y 
ió eix Z
Z
Y

moment flector Y i força talla
moment flector Z i força talla

flexió i axial combinats 
cia a flexió, axial i tallant co
ió
llant Z i moment de torsió 
llant Y i moment de torsió c

n de la barra 
tament (%)

edeixen (N.P.):
procedeix, ja que no hi ha 
procedeix, ja que no hi ha 
es realitza, ja que no hi ha
es realitza, ja que no hi ha
es realitza, ja que no hi ha
entre moment flector i esfo
entre axial i moment flecto
entre moment flector, axia
entre moment torçor i esfo

o procedeix, ja que no hi ha

BERTA

Nt N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

�w,màx
mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

098 m 
�w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

098 m 
�w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

098 m 
�w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

098 m 
�w,màx

mpleix 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

N

Com
OMPLEX ES

Nc MY

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 5.277 
� = 50.1

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m 
� = 42.8

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 5.277 
� = 49.6

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m 
� = 42.4

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 5.277 
� = 46.2

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m 
� = 39.5

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 5.277 
� = 33.7

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m 
� = 28.8

omprimida 

ant Z combinats 
ant Y combinats 

ombinats 

combinats 
combinats 

axial de compressió ni de 
axial de tracció. 

a axial de compressió. 
a moment flector. 
a esforç tallant. 
orç tallant per a cap combin
or ni entre moments flector
al i tallant per a cap combin
orç tallant per a cap combin
a moment torçor. 

Nc MY

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m
� = 10

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0.909
� = 2.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0.607
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 2.428
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 2.426
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 2.427
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 2.427
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 1.822
� = 0.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 1.516
� = 3.

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 2.428
� = 11

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 3.687
� = 17

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 3.299
� = 29

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 3.493
� = 29

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 3.493
� = 29

mprova
SPORTIU SA

COMPROVACIONS

MZ VZ

m
1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 5.2
� = 

8
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0
� = 

m
6

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 5.2
� = 

4
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0
� = 

m
2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 5.2
� = 

5
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0
� = 

m
7

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 5.2
� = 

8
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0
� = 

tracció. 

nació. Per tant, la comprov
rs en ambdues direccions pe
nació. Per tant, la comprova
nació. Per tant, la comprova

COMPROVACION

MZ VZ

m
.9 

MEd = 0.00
N.P.(4)

x
�

9 m 
9

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2
�

7 m 
9

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2
�

8 m 
8

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2
�

6 m 
8

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2
�

m
8

MEd = 0.00
N.P.(4)

x
�

7 m 
7

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2
�

m
8

MEd = 0.00
N.P.(4)

x
�

7 m 
7

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2
�

m
9

MEd = 0.00
N.P.(4)

x
�

2 m 
9

MEd = 0.00
N.P.(4)

x
�

6 m 
0

MEd = 0.00
N.P.(4)

x
�

8 m 
.2 

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 2
�

7 m 
.8 

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 7
�

9 m 
.1 

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 7
�

3 m 
.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 7
�

3 m 
.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 7
�

acions
ALVADOR G

S DE RESISTÈNCIA (C

VY M

277 m
19.6 

VEd = 0.00
N.P.(5)

x

0 m 
20.2 

VEd = 0.00
N.P.(5)

277 m
19.6 

VEd = 0.00
N.P.(5)

x

0 m 
20.0 

VEd = 0.00
N.P.(5)

277 m
19.1 

VEd = 0.00
N.P.(5)

x

0 m 
19.0 

VEd = 0.00
N.P.(5)

277 m
12.8 

VEd = 0.00
N.P.(5)

x

0 m 
13.4 

VEd = 0.00
N.P.(5)

vació no precedeix. 
per a cap combinació. Per ta
ació no procedeix. 
ació no procedeix. 

NS DE RESISTÈNCIA

VY

: 0 m
= 1.9 

VEd = 0.00
N.P.(5)

2.425 m
= 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(5)

2.427 m
= 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(5)

2.428 m
= 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(5)

2.426 m
= 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(5)

: 0 m
= 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5)

2.427 m
= 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5)

: 0 m
= 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5)

2.427 m
= 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5)

: 0 m
= 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(5)

: 0 m
= 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(5)

: 0 m
= 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5)

2.428 m
= 1.9 

VEd = 0.00
N.P.(5)

7.662 m
= 3.3 

VEd = 0.00
N.P.(5)

7.662 m
= 5.9 

VEd = 0.00
N.P.(5)

7.662 m
= 5.9 

VEd = 0.00
N.P.(5)

7.662 m
= 5.9 

VEd = 0.00
N.P.(5)

E.L.U.
GIMENO. ST

CTE DB SE-A) 

YVZ MZVY NM

: 0.095 m
� < 0.1 N.P.(6) N.

� < 0.1 N.P.(6) N.

: 0.095 m
� < 0.1 N.P.(6) N.

� < 0.1 N.P.(6) N.

: 0.095 m
� < 0.1 N.P.(6) N.

� < 0.1 N.P.(6) N.

: 0.095 m
� < 0.1 N.P.(6) N.

� < 0.1 N.P.(6) N.

ant, la comprovació no proc

A (CTE DB SE-A)

MYVZ MZVY

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

� < 0.1 N.P.(6)

x: 0.098 m
� < 0.1 N.P.(6)

x: 0.098 m
� < 0.1 N.P.(6)

x: 0.098 m
� < 0.1 N.P.(6)

x: 0.098 m
� < 0.1 N.P.(6)

T... 

MYMZ NMYMZVYVZ Mt

P.(7) N.P.(8) x: 5
�

P.(7) N.P.(8) x
�

P.(7) N.P.(8) x: 5
�

P.(7) N.P.(8) x
�

P.(7) N.P.(8) x: 5
�

P.(7) N.P.(8) x
�

P.(7) N.P.(8) x: 5
�

P.(7) N.P.(8) x
�

cedeix. 

NMYMZ NMYMZVYVZ

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

N.P.(7) N.P.(8)

Data

MtVZ

5.088 m 
 = 1.3 

x: 5.277 m 
� = 19.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
� = 20.2 

5.088 m 
 = 1.3 

x: 5.277 m 
� = 19.6 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
� = 20.1 

5.088 m 
 = 1.2 

x: 5.277 m 
� = 19.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
� = 19.0 

5.088 m 
 = 1.2 

x: 5.277 m 
� = 12.8 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
� = 13.4 

Mt MtVZ

� = 1.5 x: 0 
� = 1

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 2.42
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 2.42
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� < 0.1 x: 0 
� = 0

� = 1.5 x: 2.42
� = 1

x: 7.567 m 
� = 0.1 

x: 7.66
� = 3

x: 7.567 m 
� = 0.1 

x: 7.66
� = 5

x: 2.523 m 
� < 0.1 

x: 7.66
� = 5

x: 7.567 m 
� < 0.1 

x: 7.66
� = 5

a: 05/04/18

Pàgina 2

Estat 
MtVY

N.P.(9) COMPLEIX
� = 50.1

N.P.(9) COMPLEIX
� = 42.8

N.P.(9) COMPLEIX
� = 49.6

N.P.(9) COMPLEIX
� = 42.4

N.P.(9) COMPLEIX
� = 46.2

N.P.(9) COMPLEIX
� = 39.5

N.P.(9) COMPLEIX
� = 33.7

N.P.(9) COMPLEIX
� = 28.8

Esta
MtVY

m
1.9 N.P.(9) COMP

� = 1

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 2

27 m
0.3 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 0

26 m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.3 N.P.(9) COMP

� = 0

m
0.2 N.P.(9) COMP

� = 3

28 m
1.9 N.P.(9) COMP

� = 1

62 m
3.2 N.P.(9) COMP

� = 1

62 m
5.8 N.P.(9) COMP

� = 2

62 m
5.8 N.P.(9) COMP

� = 2

62 m
5.8 N.P.(9) COMP

� = 2

at

LEIX
10.9

LEIX
2.9

LEIX
0.9

LEIX
0.8

LEIX
0.8

LEIX
0.8

LEIX
0.7

LEIX
0.8

LEIX
0.7

LEIX
0.9

LEIX
0.9

LEIX
3.0

LEIX
11.2

LEIX
17.8

LEIX
29.1

LEIX
29.5

LEIX
29.5

A
�

Trams 
��

B4 - E2 N.P.(1)

B5 - F2 N.P.(1)

B6 - G2 N.P.(1)

B7 - H2 N.P.(1)

B8 - I2 N.P.(1)

B9 - J2 N.P.(1)

B10 - K2 N.P.(1)

B11 - L2 N.P.(1)

B12 - M2 N.P.(1)

B13 - N2 N.P.(1)

Notació: 
��: Limitació 
�w: Abonyega
Nt: Resistènc
Nc: Resistènc
MY: Resistènc
MZ: Resistènc
VZ: Resistènc
VY: Resistènc
MYVZ: Resistè
MZVY: Resistè
NMYMZ: Resis
NMYMZVYVZ: R
Mt: Resistènc
MtVZ: Resistè
MtVY: Resistè
x: Distància a
�: Coeficient 
N.P.: No proc

Comprovacions que
(1) La compro
(2) La compro
(3) La compro
(4) La compro
(5) La compro
(6) No hi ha in
(7) No hi ha in
(8) No hi ha in
(9) No hi ha in
(10) La compro�

AMPLIACIÓ

�w Nt

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

x: 0.098 m 
�w � �w,màx
Compleix 

NEd = 0
N.P.(

d'esveltesa 
ament de l'ànima induïda
cia a tracció 
cia a compressió 
cia a flexió eix Y 
cia a flexió eix Z
cia a tall Z
cia a tall Y 
ència a moment flector Y
ència a moment flector Z
stència a flexió i axial co
Resistència a flexió, axia
cia a torsió 
ència a tallant Z i momen
ència a tallant Y i momen
a l'origen de la barra 
d'aprofitament (%) 

cedeix 

e no procedeixen (N.P.):
ovació no procedeix, ja q
ovació no procedeix, ja q
ovació no es realitza, ja q
ovació no es realitza, ja q
ovació no es realitza, ja q
nteracció entre moment 
nteracció entre axial i mo
nteracció entre moment 
nteracció entre moment 
ovació no procedeix, ja

Co
Ó COMPLEX 

Nc MY

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

0.00 
(2)

NEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 
�

a per l'ala comprimida 

Y i força tallant Z combin
Z i força tallant Y combin
mbinats 

al i tallant combinats 

nt de torsió combinats 
nt de torsió combinats 

que no hi ha axial de com
que no hi ha axial de trac
que no hi ha axial de com
que no hi ha moment fle
que no hi ha esforç talla
flector i esforç tallant pe
oment flector ni entre m
flector, axial i tallant pe
torçor i esforç tallant pe
que no hi ha moment to

omprov
ESPORTIU

COMPROVA

MZ

3.493 m 
= 29.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.299 m 
= 29.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.299 m 
= 29.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.299 m 
= 29.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.493 m 
= 29.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.493 m 
= 29.5 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.493 m 
= 29.6 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.493 m 
= 29.6 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.299 m 
= 29.1 

MEd = 0.00
N.P.(4)

3.687 m 
= 17.7 

MEd = 0.00
N.P.(4)

nats 
nats 

mpressió ni de tracció. 
cció. 
mpressió. 
ector. 
nt. 
er a cap combinació. Per

moments flectors en amb
er a cap combinació. Per 
er a cap combinació. Per
orçor. 

vacion
 SALVADOR

ACIONS DE RESISTÈ

VZ VY

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 5.9 

VEd = 
N.P

0 x: 7.662 m
� = 3.3 

VEd = 
N.P

r tant, la comprovació n
bdues direccions per a ca
r tant, la comprovació no
r tant, la comprovació no

s E.L.U
R GIMENO.

ÈNCIA (CTE DB SE-A

MYVZ M

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

0.00
P.(5)

x: 0.098 m
� < 0.1 N

o precedeix. 
ap combinació. Per tant,
o procedeix. 
o procedeix. 

U.
 ST... 

A)

MZVY NMYMZ NMYMZ

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

.P.(6) N.P.(7) N.P.

 la comprovació no proc

D

ZVYVZ Mt M

.(8) MEd = 0.00 
N.P.(10)

.(8) MEd = 0.00 
N.P.(10)

.(8) MEd = 0.00 
N.P.(10)

.(8) MEd = 0.00 
N.P.(10)

.(8) MEd = 0.00 
N.P.(10)

.(8) MEd = 0.00 
N.P.(10)

.(8) x: 7.567 m 
� < 0.1 

x

.(8) x: 7.567 m 
� < 0.1 

x

.(8) x: 7.567 m 
� = 0.1 

x

.(8) x: 7.567 m 
� = 0.1 

x

cedeix. 

Data: 05/04/
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�
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�

N.P.(9) N.P.(9) C
�

N.P.(9) N.P.(9) C
�

N.P.(9) N.P.(9) C
�

N.P.(9) N.P.(9) C
�

: 7.662 m
� = 5.8 N.P.(9) C

�

: 7.662 m
� = 5.8 N.P.(9) C

�
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� = 5.8 N.P.(9) C

�
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� = 3.2 N.P.(9) C

�
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�

�
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OMPLEIX
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OMPLEIX
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OMPLEIX
� = 29.5

OMPLEIX
� = 29.5

OMPLEIX
� = 29.5

OMPLEIX
� = 29.5

OMPLEIX
� = 29.6

OMPLEIX
� = 29.6

OMPLEIX
� = 29.1

OMPLEIX
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A continuació s’annexen el càlcul de carregues tèrmiques i de càlculs lumínics. 
 
 
ANNEX : CÀLCULS DE CARREGUES TÈRMIQUES 
 
 

Càlcul de càrregues tèrmiques 
 

S’ha realitzat un càlcul de càrregues de climatització per a l’edifici congruent amb les exigències del 
RITE, obtenint-se els següents resultats per al conjunt del sistema: 

 
Ampliació Poliesportiu Salvador Gimeno: Càrregues tèrmiques 08/03/2018

Espais Estiu Hivern

Sup Ocup Ventilació Sensible Latente Total

Codi Descripció [m2  [p] amb recup[ m3/h] [W] [W] [W] [W]

PA-Activit Sala Activitats 188,7 63 1.810 20.651 29.327 49.977 22.652

PA-Fitness Ampliació sala fitness 78,6 16 250 6.121 6.432 12.553 5.955

Total ampliació 267,3 79 2.060 62.530 28.607  
 

CALCULO DE LAS CARGAS TERMICAS ESTIVALES E INVERNALES 

 

  Método RTS - ASHRAE Handbook 2001 

 

Proyecto 
:Poliesportiu Gimeno-Ampliació 

Revisión 
:0 Fecha Febrer 2018  

Cliente 
: AMB 

Proyectista 
: Martí Sanz 

Localidad 
: Sant Joan Despí (Barcelona ) 

 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1) Datos de la Localidad 

 

Localidad: Barcelona 

Altitud s.n.m. [m]: 1.00 

Latitud [°N]: 41.18 

Longitud [°]: -2.30 

Meridiano de referencia [DEG]: -15 

Condiciones exteriores de proyecto Invierno Verano 

Temperatura b.s. [°C]: 0.1 29.3 

Temperatura b.h. [°C]: -0.9 23.3 

Humedad Relativa [%]: 81.9 61.6 

Variación térmica diaria [°C]:  8.4 

Factor de nubosidad [0.85 ÷ 1]:  0.85 

Reflectividad terreno  
circundante 

[0 ÷ 1]:  0.2 

 
1.2) Orientaciones 
 

Orientación Tipo Orie
nt. 

Grad. Temp. b.s. Incr. 

Descripción    Veran
o 

Invier
no 

 

 E/I [Deg] [Deg] [°C] [°C] [%] 

 Suelo exterior E 0 180   0 

 Medianera I 0 90 30 10 0 

 No E 315 90   15 

 SO E 225 90   5 

 Tejado exterior E 0 0   0 

 NE E 45 90   20 

 
LEYENDA 
Tipo: E = Exterior; I = Interior; T= Contraterreno 



Orientación: 0 o vacío = Norte; 90 = Este; 180 = Sur; 270 = Oeste 
Gradiente: 0 o vacío = Techos; 90 = Paredes verticales; 180 = Suelos 
Temperaturas b.s.: Válidas para orientaciones del tipo Interior y Contraterreno 
 
 
 
 
 
1.3) Perfiles horarios 
 

Hora 

g 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Residencial 1 

0 0 0 0 0 0 0 50 
10
0 

10
0 

50 50 50 
10
0 

10
0 

10
0 

50 50 50 50 
10
0 

10
0 

10
0 

50 

Residencial 2 

10
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

24 h. 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

iluminación residencial 

10
0 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

8 h. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
10
0 

10
0 

10
0 

50 0 50 
10
0 

10
0 

10
0 

50 0 0 0 0 

Personal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

0 0 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

0 0 0 0 

Iluminación 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

25 25 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

25 25 25 25 

Equipos 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

25 25 25 25 

 
1.4) Cerramientos opacos: Cálculo del coeficiente de transmisión térmica K 
 

Descripción
: 

Façana sandvitx amb trasodssat 

Hi [W/m²°C] 7.692 He [W/m²°C] 25 

Coeficiente de transmisión térmica 
K [W/m²°C] 

0.298 Color [C /M /D]: M 

Peso [kg/m²] 32.275 Incremento de seguridad: 1 

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor 
Conductivid

ad 
Conductan

cia 
Cal. 

espec. 
Densida

d 

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] 
[kJ/(kg*°

C)] 
[kg/m³] 

Acero (0,1 cm) 0.1 50.000  0.450 7,800.0 

XPS Expandido con Dióxido de c 4 0.034  1.000 37.5 

Acero (0,1 cm) 0.1 50.000  0.450 7,800.0 

MW Plafon lana de roca [0.036 7 0.036  1.000 40.0 

Placa de yeso laminado [PYL], 1.5 0.250  1.000 825.0 

 

Descripción
: 

Doble vidrio U=3.0 

Hi [W/m²°C] 7.692 He [W/m²°C] 25 

Coeficiente de transmisión térmica 
K [W/m²°C] 

3.021 Color [C /M /D]: C 

Peso [kg/m²] 10.006 Incremento de seguridad: 1 

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor 
Conductivid

ad 
Conductan

cia 
Cal. 

espec. 
Densida

d 

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] 
[kJ/(kg*°

C)] 
[kg/m³] 

Vidrio claro sin impurezas 6mm 0.6 0.900  0.840 1,000.0 

Cámara de aire sin ventilar ve 0.6  6.670 1.000 1.0 

Vidrio claro sin impurezas 3mm 0.4 0.900  0.840 1,000.0 

 

Descripción
: 

Divisor interior 

Hi [W/m²°C] 8.14 He [W/m²°C] 8.14 

Coeficiente de transmisión térmica 
K [W/m²°C] 

0.727 Color [C /M /D]: C 

Peso [kg/m²] 51.1 Incremento de seguridad: 1 

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor 
Conductivid

ad 
Conductan

cia 
Cal. 

espec. 
Densida

d 

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] 
[kJ/(kg*°

C)] 
[kg/m³] 

Placa yeso o escayola, 750 < d 3 0.250  1.000 825.0 

MW Lana mineral [0.045 W/mK] ( 4 0.045  1.000 40.0 

Placa yeso o escayola, 750 < d 3 0.250  1.000 825.0 

 

Descripción
: 

Coberta sandvitx 

Hi [W/m²°C] 10 He [W/m²°C] 25 

Coeficiente de transmisión térmica 
K [W/m²°C] 

0.26 Color [C /M /D]: M 

Peso [kg/m²] 20.1 Incremento de seguridad: 1 

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor 
Conductivid

ad 
Conductan

cia 
Cal. 

espec. 
Densida

d 

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] 
[kJ/(kg*°

C)] 
[kg/m³] 

Acero (0,1 cm) 0.1 50.000  0.450 7,800.0 

PUR Planca con HFC o pentano y 10 0.027  1.000 45.0 

Acero (0,1 cm) 0.1 50.000  0.450 7,800.0 



 

Descripción
: 

Mitgera 

Hi [W/m²°C] 8.14 He [W/m²°C] 8.14 

Coeficiente de transmisión térmica 
K [W/m²°C] 

0.512 Color [C /M /D]: C 

Peso [kg/m²] 255.04 Incremento de seguridad: 1 

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor 
Conductivid

ad 
Conductan

cia 
Cal. 

espec. 
Densida

d 

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] 
[kJ/(kg*°

C)] 
[kg/m³] 

1/2 pie LP métrico, 80 mm < G 11.5 0.543  1.000 900.0 

Enlucido de yeso, 1000 < d < 1 10 0.570  1.000 1,150.0 

Cámara de aire sin ventilar ve 14  5.260 1.000 1.0 

Placa de yeso laminado [PYL], 1.5 0.250  1.000 825.0 

Enlucido de yeso, 1000 < d < 1 1 0.570  1.000 1,150.0 

MW Lana mineral [0.045 W/mK] ( 4.5 0.045  1.000 40.0 

Placa yeso o escayola, 750 < d 1.3 0.250  1.000 825.0 

 

Descripción
: 

Forjado exterior 

Hi [W/m²°C] 10 He [W/m²°C] 25 

Coeficiente de transmisión térmica 
K [W/m²°C] 

0.607 Color [C /M /D]: M 

Peso [kg/m²] 337.4 Incremento de seguridad: 1 

Estratigrafía 

MATERIAL Espesor 
Conductivid

ad 
Conductan

cia 
Cal. 

espec. 
Densida

d 

(Orden: del exterior al interior) [cm] [W/m°C] [W/m²°C] 
[kJ/(kg*°

C)] 
[kg/m³] 

Acero (0,1 cm) 0.1 50.000  0.450 7,800.0 

XPS Expandido con Dióxido de c 4 0.034  1.000 37.5 

Acero (0,1 cm) 0.1 50.000  0.450 7,800.0 

Cámara de aire sin ventilar ho 10  5.560 1.000 1.0 

Mortero de áridos ligeros [ver 3 0.410  1.000 900.0 

Acero (0,1 cm) 0.1 50.000  0.450 7,800.0 

Hormigón en masa, 2300 < d < 2 10 2.000  1.000 2,450.0 

Mortero cemento o cal (albañil 2 1.300  1.000 1,900.0 

Linóleo (0,2 cm) 0.2 0.170  1.400 1,200.0 

 
 
1.5) Ventanas, y paredes de vidrio  
 

Descripción K Are
a 

Vidri
o 

I.S. Sombras Dimensiones 
[m] 

Obs. 
Horizonta

les 
[m] 

Obs. 
derecha 

[m] 

Obs. 
izquierd

a 
[m] 

 
[W/m²°

C] 
[m²] [%] 

[0 ÷ 
1] 

Pos
. 

F.G
. 

Sol
H L 

Retr
. 

Prof
. 

Dis
t. 

Pro
f. 

Dis
t. 

Prof 
Di
st 

ar 

Finestral-
243x320 

3.10 7.7
8 

91 0 2 0.2 3.2 2.4
3 

0 0.8 0.1
5 

0 0 0 0 

 
LEGENDA 
K = Coeficiente de transmisión térmica 
Vidrio = Porcentaje de superficie vidriada;  
I.S. = Incremento de seguridad 
Sombras: Pos. = Posición (interior, exterior, nulo) – FG Solar. = Factor de sombra 
Dimensiones: Altura H, Longitud L, Retranqueo del vidrio respecto a la pared 
Obs. dcha / izqda = Obstáculos derecha / izquierda * ; Prof. = Profundidad; Dist. = Distancia 
 
* Los términos derecha e izquierda de refieren a un observador situado en el interior. 
 
 
1.8) Zonas 
 
a) Condiciones internas de proyecto 
 

Zona Verano Invierno Diferencial ± 
Incr. Intermit. 

[≥1] 

 Temp. 
B.s. 
[°C] 

H.R. 
[%] 

Temp. 
B.s. 
[°C] 

H.R. 
[%] 

T 
[°C] 

H.R. 
[%] 

Veran
o 

Inviern
o 

Climatizada 
21ºC/23ºC-
Activitats 

23 50 21 50 1 10 1 1 

Climatizada 
21ºC/23ºC-
Fitness 

23 50 21 50 1 10 1 1 

No 
acondicionada 
- Habitable 
Baja carga 

30 50 20 50 1 10 1 1 

 
1.9) Espacios 
 
a) Datos generales y ventilación 
 

Cod. Descripción Area 
 

H 
 

Zona 
 

Personas Ventil. Infiltraciones 

     Oc
. 

Ap. 
Sen
s. 

Ap. 
Lat. 

Perfil 
horario 

 Veran
o 

Invier
no 

  [m²] [m]  
[n.
] 

[W] [W]  [m³/h] [m³/h] [m³/h] 

PA-
Acce
s 

PA-Acces 38.46 3.2 

No 
acondicion

ada - 
Habitable 

Baja carga 

0 0 0 
Residen

cial 1 
0 0 60 



PA-
Activ
it 

PA-Sala 
Activitats 

188.7
2 

3.2 

Climatizad
a 

21ºC/23ºC-
Activitats 

63 185 340 
Residen

cial 1 
0 1810 1810 

PA-
Fitne
ss 

PA-Ampliació 
fitness 

78.6 3.2 

Climatizad
a 

21ºC/23ºC-
Fitness 

16 185 340 
Residen

cial 1 
0 250 250 

 
b) Cargas térmicas 
 

Cod. Descripción Iluminación Equipamientos Sist
. 
 

  Fija Var. Cod. Perfil Sens. Lat. R/S Perfil  
Tip
o 

  
[W/m²

] 
[W/m²

] 
 Orario [W] [W]  Horario 

Cod
. 

PA-
Acc
es 

PA-Acces 0 0 0 
Residencia

l 1 
0 0 0 

Residencia
l 1 

0 

PA-
Activ
it 

PA-Sala 
Activitats 

15 0 2 
Residencia

l 1 
1887.

2 
0 0.45 

Residencia
l 1 

3 

PA-
Fitn
ess 

PA-Ampliació 
fitness 

15 0 2 
Residencia

l 1 
786 0 0.45 

Residencia
l 1 

3 

 
LEYENDA  

Codigos Iluminación:  
1. Lámparas incandescentes  
2. Lámparas fluorescentes no ventiladas  
3. Lámparas fluorescentes con ventilación superior 
4. Lámparas fluorescentes con ventilación a través de la luminaria  
 
Sistema de movimientos de aire (válido para pavimentos recubierto de moqueta; para pavimentos diferentes considerar el codigo 
siguiente del que sería seleccionado): 
1. Sistema de radiadores o con movimiento de aire <=1Vol/h.  
2. Sistema con movimiento de aire <=5 volúmenes/hora.  
3. Sistema con ventilconvector o con inducción o con movimiento de aire <= 8 volúmenes / hora.  
4. Sistema con movimiento de aire > 8 volúmenes / hora.  
5. Como el punto 4 pero con un revestiemiento diferente a la moqueta.  
 
 

2. Dimensionado del sistema 
 
2.1) Potencias totales de refrigeración y calefacción 
 
a) Potencia Máxima del Edificio 
 

Area [m²]: 306 Volumen [m³]: 978 

Zona [n.]: 3 Espacios [n.]: 3 

Personas  [n.]: 54    

 

 
Refrigeración Calefacción 

 Potencia 
máxima 

[W] 

Hora Mes Potencia maxima 
[W] 

Espacios 62,514 15 7 28,607 

Ventilación (*)  0 0  

Máximo total simultáneo  (**) 62,514 15 7 28,607 

 
 (*)= Se considera el aire en el punto de rocío 
 (**)=El aporte de la ventilación es algebraicamente sumado en base a la temperatura de impulsión del aire en la zona 
 
b) Potencia Espacios 
 

Zona: No acondicionada - Habitable Baja carga 

Datos Generales Potencia estival Potencia invernal 

Esp. Vol. P Ventilación Sensible Latente H M S/T Sensible 

     Esp. Ventil. Total Esp. Ventil. Total    Pérd. Vent. Total 

Cod. [m³] [n.] [m³/h] Vol/
h 

[W] [W] [W] [W] [W] [W]    [W] [W] [W] 

PA-
Acces 

123.
07 

0         24 4     

 
 

Zona: Climatizada 21ºC/23ºC-Activitats 

 

Datos Generales Potencia estival Potencia invernal 

Esp. Vol. P Ventilación Sensible Latente H M S/T Sensible 

     Esp. Ventil. Total Esp. Ventil. Total    Pérd. Vent. Total 

Cod. [m³] [n.] [m³/h] Vol/
h 

[W] [W] [W] [W] [W] [W]    [W] [W] [W] 

PA-
Activ

it 

603.91 63   20,65
0.6 

 20,650
.6 

29,32
6.6 

 29,326
.6 

15 7 0.4
1 

22,65
1.6 

 22,65
1.6 

 
 

Zona: Climatizada 21ºC/23ºC-Fitness 

Datos Generales Potencia estival Potencia invernal 

Esp. Vol. P Ventilación Sensible Latente H M S/T Sensible 

     Esp. Ventil. Total Esp. Ventil. Total    Pérd. Vent. Total 

Cod. [m³] [n.] [m³/h] Vol/ [W] [W] [W] [W] [W] [W]    [W] [W] [W] 



h 

PA-
Fitne

ss 

251.51 16   6,121.
3 

 6,121.
3 

6,431
.5 

 6,431.
5 

20 7 0.4
9 

5,954
.9 

 5,954
.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. DETALLE DE LAS POTENCIAS Y DE LAS CARGAS TERMICAS ESTIVALES E INVERNALES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

















Al tractar-se d’una ampliació no és aplicable el compliment de la certifciació energètica. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Objecte i plantejament general 
 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), del projecte del Projecte 

d0amoliació del complex esportiu Salvador Gimeno, a Sant Joan Despí, s’han definit i programat una sèrie d'operacions de 

control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint 

el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció 

d'Execució de l'Obra (DEO). 

 

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials,  

que conformen l’obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, què controlarem de cadascun d’ells i del seu 

procés de “transformació” en producte (execució), i del producte final (obra acabada), com, i quin camí hem de seguir en cas 

de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.  

 

El CTE estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits bàsics de 

seguretat i habitabilitat. La qualitat final es veu condicionada pels processos d'execució i per la qualitat intrínseca dels 

materials.  

La comprovació del compliment d’aquestes exigències bàsiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat. 

- Control de recepció en obra dels productes 

- Control d’execució de la obra 

- Control de la obra acabada 

1.2. Procés a realitzar 
 

-A l’inici de la obra:  

- Contractista:  realitzarà el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haurà de ser 

aprovat per la DEO que proposarà els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats 

reals de l’obra.   

- Direcció d’Execució d’Obra: realitzarà el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest pla i 

amb l’Autocontrol de la constructora. 

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de la obra i les 

indicacions de la DF. 

 

-Durant el procés de la obra,  

- Contractista:  Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, 

actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats pròpies de la obra, realitzarà les 

fitxes de control d’execució de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspecció )aprovat. 
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- Direcció d’Execució d’Obra: Comprovarà que la documentació entregada és correcte i coincideix amb les 

sol·licitacions, realitzarà les fitxes de control d’execució i reclamarà a la constructora els assaigs i documents que 

cregui necessàries per assegurar la qualitat de la obra.  

 

Abans de portar qualsevol material a l’obra el contractista haurà d’informar a la DF de les seves característiques, tant si 

estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en qualsevol moment decidir la realització dels 

assaigs de control què estimi convenient. 

1.3. Pla autocontrol del contractista 
 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest pla 

de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les 

empreses constructores.  

Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat) 

del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la contracta. 

 

Es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la 

constructora: 

 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

 

2. Relació d'activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del 
contractista. 

 
3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 

indicant el càrrec i les funcions de cadascú.  
 
4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu anàlisi, i 

correcció.  
 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

 
6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles 

amb el plec de condicions de projecte.  
 

7. Recepció de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de 
certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla 
d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de 
control de materials.  Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, sobretot del formigó 
utilitzat a la obra. 

 
8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans 

d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat 
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzarà les seves pròpies fitxes d’execució per tal de 

comprovar  les diferents unitats d’obra) 
 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no 
conformitat, que pot ser lleu (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció correctora per 
tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret.  

 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions 
tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.  

 

El pla d’autocontrol de l’empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i 

s’haurà d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats pròpies del desenvolupament de 

l’obra i les peticions que realitzi la DF. 

1.4. Fases del control de qualitat. 
 

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent: 

 

1. FASE DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS 
 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir els 

productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a l’edifici projectat, així com les seves condicions de 

subministrament i les garanties de qualitat. 

 

La  DEO realitzarà els següents controls de recepció: 

- Control de la documentació dels subministraments. 

- Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques de idoneïtat. 

- Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant. 

- Control mitjançant assaigs. 

2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 
 
La DEO  i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replanteig, els materials emprats, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com 

les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislació aplicable i les 

normes de bona pràctica constructiva així com les instruccions de la DF.  

 

La  DEO realitzarà els següents controls d’execució. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 

d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha). 

- Control mitjançant assaigs. 

3. FASE DE OBRA ACABADA 
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A l’obra acaba, sobre l’edifici o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a 

més de les que poden establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF 

i la legislació aplicable. 

 

La  DEO realitzarà els següents controls d’obra acabada. 

- Control de l’Autocontrol de la constructora i la documentació entregada per les empreses que han executat la unitat 

d’obra. 

- Control mitjançant fitxes d’execució i obra acabada. 

- Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha). 

- Control mitjançant assaigs de obra acabada. 

1.5. Normativa d’aplicació. 
 

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redacció del present document són: 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

- RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 
i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i 
no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

- RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

- D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes  

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

- RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

- R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

- O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

- O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

- RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98). 

 

2. Control de la documentació. 

 
2.1. Descripció 
 

Durant el transcurs de la obra, l’empresa constructora anirà entregant tota la documentació necessària per comprovar que  

les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva qualitat. 

 

Tota la documentació quedarà arxivada i s'integrarà a la documentació del Llibre de l’Edifici. 

 

El control de la documentació de la obra es generarà durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla 

general, no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats 

hagin estats expressament acceptats per la DEO.  

- Execució: Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigències del 

projecte i les indicacions de la DF. 

- Obra acabada: Documentació que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i compleix amb les 

sol·licitacions indicades per la DF. 

NOTA: A l’Annex 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentació que, com a mínim, s’haurà d’entregar  de cada 

material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepció. Aquest llistat s’anirà modificant i actualitzant segons les 

necessitats de la obra i les indicacions de la DF. 

2.2. Documentació durant la recepció dels materials  
 

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepció serà la 

següent: 

- Fitxa tècnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripció de les característiques del material. Ha de 

contenir el nom, característiques físiques/químiques, mode de utilització o elaboració y especificacions tècniques. 

Si la documentació entregada en els certificats, conté tota la documentació tècnica del material, no serà necessari 

l’entrega de la fitxa tècnica en qüestió. 

Com a norma general, la DF haurà d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra. 

 

S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de 

les característiques.  

 

- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà): Document, redactat per el subministrador i signat per 

persona física.  

 

En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra. 
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S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la 

obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material. 

 

- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a la obra haurà de disposar d’etiquetatge. La DF 

comprovarà la seva existència i comprovarà que coincideix amb les dades de la fitxa tècnica aprovada. 

 

- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es 

disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material.  

Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons: 

o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / Normes ISO) 

o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori) 

o Altres distintius de compliment de normatives 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament:  

o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.  

o Declaració de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques 

tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la 

taula titulada, especificació tècnica. 

o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les 

característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la 

columna de la taula titulada, especificació tècnica. 

o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge 

CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de 

certificat DITE. 

 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

 

- Idoneïtat tècnica: Per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix a l’article 

5.2.5 del capítol 2 del CTE. 

Pot ser: (La diferència entre ells és l’entitat que atorga el document.) 

 

o DIT:  Document d’idoneïtat tècnica, és un document expedit per l’Institut de Ciències de la Construcció 

Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra 

civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador. 

o DAU: Document d’Adequació al Ús, expedit per l’ITEC, és la declaració de la opinió favorable de les 

prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions 

constructives definides, a l’àmbit de l’edificació i d’enginyeria civil. 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 

 

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents són obligatoris d’entregar per cada un dels materials. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius 

del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests 

documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentació del Llibre de l’Edifici. 

2.3. Documentació durant l’execució dels materials  
 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 

- PPI’s realitzats per la constructora: es demanarà al Contractista durant l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca, 
per a verificar les condicions d'execució de les activitats que es controlen. 
 

- Fitxes d’execució: Realitzades per la constructora. 
 

- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una 
empresa externa de control de qualitat. 

 

La documentació a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execució  serà la següent: 

- Fitxes d’execució: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra. 

 
2.4. Documentació d’obra acabada dels materials  
 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada  serà la següent: 

- Carta d’execució o col·locació: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en qüestió i signat per 

persona física de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es certifica 

que s’han realitzat uns treballs específics a la obra.  

S’ha de realitzar segons el model de l’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la 

obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs. 

 

- Certificat de garantia: És un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el període 

de garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.   

S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora. 

Ha de constar el període i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els amidaments del 

material o unitat d’obra i la descripció del mateix. 

Durant el període de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes d’execució, 

o bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat. 

Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedarà invalidada. 

 

- Altres:  Manuals d’ús i manteniment o altres documents que es sol·licitin per la DF. 

 

- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una 
empresa externa de control de qualitat. 
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3. Control mitjançant assaigs. 

 
3.1. Descripció 
 

Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs mínims i la lotificació dels mateixos que s’haurà de realitzar a la obra 

en qüestió. Aquest llistat és el mínim exigible i es podrà ampliar sempre i quan la Direcció Facultativa ho cregui oportú o 

degut a modificacions en el transcurs d ela obra. 

 

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de 

qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la 

Direcció Facultativa de la obra. 

 

Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat: 

- Recepció de materials: La DF podrà sol·licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material 

subministrat a la obra compleix amb les característiques sol·licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte 

algun dels documents entregats per la constructora. 

- Execució: Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint les 

exigències. 

- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les exigències. 

Tota la documentació que es generi dels assaigs realitzats s’entregarà periòdicament a la DEO, que comprovarà que els 

resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la resta de documentació de control de qualitat de la obra. 

NOTA: A l’Annex 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificació i assaigs que, com a mínim, s’hauran de real itzar durant el 

transcurs de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valoració econòmica 

 

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte,  representa un 1,5 % del pressupost d'execució material de l'obra, 

segons els que s’indica en el Plec de Condicions Tècniques i queda inclòs dins el pressupost. 

 

 

 

 

 

Barcelona, Abril de 2018. 

 

 

 

Claudi Aguiló 

Arquitecte 
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Certificat de dossificació de 600Kg/m3

Partes d'execució diaris

Ciment per beurada 
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Morter sense retracció d'ancoratge provisional

Ancoratges d'acer (la informació es repetirà per 

cada tipologia d'ancoratge)

Justificació càrrega admissible

Plànols de muntatge

Gestió de residus generats 
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PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ

NOTA: En cas de no lliurament d'algun dels documents, la Direcció Facultativa de l'obra valorarà,  l'acceptació, o no, del material o unitat d'obra.
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Làmina de neoprè per recolzament d'estructura

03.02

Pla de soldatge

Assaig colades

Qualificació de soldadors

Certificat categoria de corrosió

Planxes col·laborants per formació de sostres

Connectors de forjat col·laborant

04

04.01

Bloc foradat de morter de ciment

Certificat del fabricant de la succió en 

fàbriques amb categoria d'execució A (si 

no ve especificada a la declaració de 

conformitat)

Maó calat 

Certificat del fabricant de la succió en 

fàbriques amb categoria d'execució A (si 

no ve especificada a la declaració de 

conformitat)

Morters per fàbriques (es repetirà la documentació 

per cada tipologia)

04.02

Muntants d'acer galvanitzat 

Canal U 

Placa de cartró guix normal

Placa de cartrò guix foc

Placa de cartrò guix hidròfuga

Pastes juntes

Pastes de fixació

Cintes

Cargols autoperforants i fixacions

05

05.01

Sistema de coberta de panell sandwich

Tauler de aprtícules de fusta aglomerades

Remat de xapa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de 

gruix
Canal sandwich amb xapa inferior en base d'acer 

galvanitzat
Tauler contraxapat de plaques de fust saper 

cobriment del passadís

06.04

Perfileria d'acer galvanitzat per suport de canal de 

la coberta

Gàrgola amb reixeta de PVC

Acers laminat S275 JR: Perfils estructurals, llindes.

ALTRES

SISTEMES DE COBERTES

TANCAMENTS I ENVANS

FÀBRICA CERÀMICA I BLOC DE FORMIGÓ

CARTRÒ GUIX

COBERTA

ESTRUCTURA D'ACER
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Que l'empresa estigui inscrita en el REA 

(Registre d'empreses acreditades, per 

aquest treball)

Homologació del material

Certificat de conformitat amb la norma

Certificat de conformitat amb la norma

06

06.01

Morter de perlita-vermiculita 

Pintura intumescent  per perfils metàl·lics (es 

repetirà la documentació per cada tipologia)

Determinació de gruixos del 

producte en funció de la massivitat 

del perfil

07

Làmina de betum asfàltic per la impermeabilització 

de la coberta

08

08.01

Paviment vinílic
Indicar resistència al lliscament  al  

marcatge CE o, certificat d'assaig  (emès 

per un organisme de control acreditat) 

Planxa d'acer galvanitxat per plataforma de 

seguretat antilliscant

Tapajunts de paviment

Morters de ciment per recrescuts

08.02

Peces de formigó prefabricat per exterior
Indicar resistència al lliscament  al  

marcatge CE o, certificat d'assaig  (emès 

per un organisme de control acreditat) 

Paviment de formigó in situ amb acabat de pols de 

quars

Vorada de pedra granítica

08.03

Revestiment amb panells sandwich arquitectònic 

amb xapa d'acer galvanitzat

08.04

Panell Sandwich de xapa d'acer galvanitzat de 0,7 

mm de gruix

Cel ras de plaques de fibres vegetals
Assaig de característiques acústiques 

del material

Perfils d'acer galvanitzat per cel ras

08.05

Pintura plàstica  (la documentació per cada 

tipologia).
Instruccions d'aplicació

09

09.01

Porta metàl·lica tallafocs d'una fulla (la 

documentació es repetirà per cada model i 

tipologia de porta)

 Contemplar al  marcatge CE la 

resistència al foc, o presentar un 

certificat d'assaig (per un organisme de 

control acreditat) amb una antiguitat 

menor de 10 anys

Barres antipànic

PORTES TALLAFOCS I ACCESSORIS

AÏLLAMENTS TÈRMICS, IGNÍFUGS I ACÚSTICS

IMPERMEABILITZACIONS, GEOTÈXTILS I BARRERES DE VAPOR

AÏLLAMENTS IGNÍFUGS

CEL RAS

PINTURES (Omplir fitxa de referència de pintures)

FUSTERIES I VIDRES

REVESTIMENTS

PAVIMENTS EXTERIORS

Cable acer línia de vida

PAVIMENTS INTERIORS

APLACATS
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09.02

Porta metàl·lica giratoria de dues fulles

09.03

Perfileria alumini 

09.04

Vidre aïllant amb trencament de pont tèrmic Certificat de resistència del vidre

09.05

Tendal vertical de teixit amb cables d'acer 

inoxidable

10

Barana d'acer galvanitzat

Barana d'acer galvanitzat pintat

Reixa tipus RITMO de malla electrosoldada 

11

Dels mitjans manuals de protecció contra incendis

12

12.01

Bonera sifònica d'acer inoxidable

Desguàs d'aparell sanitari de PVC-U

Tub d'acer galvanitzat

Collarí per sectorització de PVC

12.02

Totalitat de l'instal·lació
Posta en Marxa (verificació 

funcionament instal·lació)

Vàlvula d'esfera manual amb rosca

Vàlvula de papallona concèntrica

Canalitzacions de Polipropilè

Aïllament de tubs  amb escuma elastomèrica

Aixeta per neteja/reg

12.03

Totalitat de l'instal·lació
Posta en Marxa (verificació 

funcionament instal·lació)

Bomba de calor

Unitat de tractament d'aire amb recuperador de 

plaques

Tub de polipropilè-copolimer PP-R

Conducte de xapa galvanitzada  rectangulars

Conducte rectangular de placa autoportant de 

llana de roca

Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat

Silenciador de cel·les

SENYALITZACIÓ

SANEJAMENT

LAMPISTERIA, ACS I SOLAR

INSTAL·LACIONS

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

FUSTERIA D'AL·LUMINI

MANYERIA

VIDRES

ALTRES

PORTES METÀL·LIQUES
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Tapa d'inspecció per conductes rectangulars

Aïllament amb escuma elastomèrica per tubs

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades 

d'alumini

Reixes de retorn

Comportes tallafocs de conductes

Reixa lineal de terra

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini 

anoditzat

12.04

Totalitat de l'instal·lació
Posta en Marxa (verificació 

funcionament instal·lació)

12.04.01

Caixa de derivació  de plàstic

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40A

Interruptor autmàtic magnetotèrmic de 16A

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10A

Interruptor diferencial de la classe AC

Comptador trifàsic de quatre fils

Armari metàl·lic oer subquadre elèctric

Canalitzacions i cablejat elèctric

Tub corrugat per instal·lacions elèctriques sense 

halògens

Tub rígid de PVC sense halògens

Safates metàl·liques per pas instal·lacions 

elèctriques

Interruptor 

Polsadors per persiana

Presa de corrent tipus universal

Sensor de llum natural pe rregulació de lluminàries

Detector de moviment per exterior

Llumenera decorativa monotub 
Certificat del fabricant que acrediti 

potència total de l'equip d'enllumenat

Lluminaria tipus regleta 
Certificat del fabricant que acrediti 

potència total de l'equip d'enllumenat

Llum d'emergència amb làmpada LED
Certificat del fabricant que acrediti 

potència total de l'equip d'enllumenat

Reixa per lluminària d'emergencia estanca

Pericó 

Bastiment i tapa per pericó

Piqueta de connexió a terra

Grapa per piqueta

Enllumenat interior

ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
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Conductor de coure un per a posada a terra

12.04.02

Canalitzacions i cablejat elèctric

Tub corbable corrugat de polietilè

Pericó 

Piqueta de connexió a terra

Grapa per piqueta

Conductor de coure un per a posada a terra

12.05

Totalitat de l'instal·lació
Posta en Marxa (verificació 

funcionament instal·lació)

12.05.01

Cable  de comunicacions

Safata plàstica PVC

Tub rígid de PVC

Tub flexible corrugat de PVC

Presa de senyal de veu i dades

Punt d'accés inalàmbric

Panell 

12.05.02

Presa de senyal R/TV-SAT

12.05.03

Cable coaxial amn conductor de coure rígid

Cable adaptador

Cable per sonoritzacions àral·lel bicolor

Caixa superficial acústica de 2 vies

Reproductor etapa de potencia

Mesclador matricial

Micròfon sense fil de diadema

Receptor per dos micròfons

Altaveu de sostre 

12.06

Totalitat de l'instal·lació
Posta en Marxa (verificació 

funcionament instal·lació)

12.06.01

Avisador acústic adossable de 230 V

12.06.02

Detector IR grau 2

Contacte magnètic

Enllumenat exterior

Sistemes de veu i dades

Antena

Megafonia

TELECOMUNICACIONS

SEGURETAT I INTRUSIÓ

Sistemes d'alarma antirobatori

Control d'accessos
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12.07

Totalitat de l'instal·lació
Posta en Marxa (verificació 

funcionament instal·lació)

12.07.01

Tubs d'acer inoxidable

Tub rígid de PVC

Tub flexible de PVC

Caixes de derivació

12.07.02

Extintors portàtils d'incendis. Pols seca

Extintors portàtils d'incendis. CO2

12.07.03

Boques d'incendis amb mànigues semirígides

12.07.04

Sirena electrònica òptic

12.07.05

Detector òptic 

Detector termovelocimètric

Sòcols detectors

Mòdul algorìtmic

Polsadors manuals d'alarma.

Central algorítmica de detecció i alarma d'incendis

12.07.06

Conductes i comportes tallafocs.

Segellat de penetracions i junta lineals.

Retenidor electromagnètic per porta tallafocs

Tarjeta per control de 2 bucles algorítmics

Bateries d'emergència

Programadoe de direccions

Senyalització

16 ALTRES

Llistat de industrials (indicant model i marca de cada material)

As-built (plànols i memòria)

Llistat de materials de Acopi

Legalitzacions i certificats final de les instal·lacions

Manuals i instruccins de ús dels aparells en format paper i pdf

Relació de assaigs i número de acta dels assaigs realitzats

Resultat de assaigs signats

Certificat de formació de les instal·lacions i carta signada per permís de drets de imatge

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

Conduccions

Extintors portàtils

Boques d'incendis (BIE's)

Sistemes de comunicació d'alarma

Altres   

Sistemes de detecció i alarma
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ECOETIQUETES

Identificació dels productes que han complerts amb els criteris mediambientals durant la seva fabricó, ús o comercialització.

DAP's

DAP o Declaració Ambiental de Producte és una declaració amb anàlisis molt exhaustiu de les característiques ambientals del producte.

DISTINTIUS DE QUALITAT 

Els distintius de qualitat que puguin tenir els productes, equips o sistemes subministrats que assegurin les característiques tècniques dels mateixos, exigides en el projecte.

Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT

Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicació indicada a la columna de la taula titulada, especificació tècnica.

DITE

Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu que incorpora el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema.  L'etiqueta't s'haurà d'incloure el número de certificat DITE. (NO VIGENT)

DIT

Document d'idoneïtat tècnica, expedit per L'Institut de Ciències de la construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la idoneïtat d'utilització en edificació i/o obra civil d'un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)

DAU 

Document d'adequació al ús, és la declaració de la opinió favorable de les prestacions d'un producte o un sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l'àmbit de l'edificació i l'enginyeria civil. (CONSULTAR LLISTAT DE MATERIALS QUE DISPOSEN DEL DOCUMENT)

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS DEL FABRICANT (DoP)

Declaració de prestacions, que s'emetrà per el fabricant quan un producte estigui cobert per una norma armonitzada o sigui conforme a una evaluació tècnica europea emesa per el mateix.

DEE  (Document de evaluació Europeu) i ETE   (Evaluació tècnica Europea)

Quan un producte no disposi de cap norma armonitzada, per tal de poder tenir marcatge CE haurà de disposar de u n document de evaluació europeu (DEE) i posteriorment s'emetrà una evaluació tècnica europea (ETE). Serà la base per la declaració de rpestacions per aquells productes que no estiguin coberts per les normes armonitzades.

ANOTACIONS QUADRE DOCUMENTACIÓ: OBSERVACIONS
MARCATGE CE

Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. La manera de comprovar-ho es troba al document del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç "Productes de construcció. Marcatge CE". S'emetrà quan un producte tingui una declaració de prestacions conforme una norma armonitzada o bé una evaluació tècnica europea

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT
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ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl. UNE 103.101/95

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 

mostra de sòl.

UNE 103.103-94 / UNE 

103.104/93

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 

sòl.
UNE 103.501/94

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl. UNE 103.500:1994

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 

permanganat potàssic d'una mostra de sòl.

UNE 103204:1993 i UNE 

103204:1993

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 

mostra.
UNE 103.201

Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl. NLT 114/99 I  UNE 103205:2006

Determinació del contingut de guix d'un sòl
NLT-115/99 I UNE

103206:2006

Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una 

mostra.
UNE 103.601/96

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 

Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl.
UNE 103.502/95

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938:2010.
ASTM D 6938:201 Edifici

Terres adequades amb 

compactació de 95%
30 m3

1 lot de 5 densitats cada 75 m3 o 

fracció diària
1 lot S'obté densitat, humitat i compactació.

Rases i pous HA-25/B/20/Iia 8,20 m3 100% de les cubes

Mur HA-30/B/20/IIIa 2,61 m3 100% de les cubes

Sostres HA-25/B/10/IIa 33,62 m3 1 lot

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, 

recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sisprovetes 

cilíndriques de 15x30cm

UNE-EN 12350-1:2006

UNE-EN 12350-2:2006

UNE-EN 12390-1:2001

UNE-EN 12390-2:2001

UNE-EN 12390-3:2001

ELEMENTS A COMPRESSIÓ:

1lot / 100m3

1lot / 500m2

1lot/2setm

1lot/2plantes

ELEMENTS A FLEXIÓ:

1lot / 100m3

1lot / 1000m2

1lot/2setm

1lot/2plantes

ELEMENTS MASSISSOS

1lot / 100m3

1lot / 1 setm

De cada lot es comprovaran 3 amassades (en 

formigons amb fck≤30) i 4 amassades (en formigons 

amb 35<fck=50), i de cada amassada es realitzaran 6 

provetes cilíndriques de 15x30cm. Les provetes es 

trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la última 

es reservarà.

Exp: 2161/167OBRA: PROJECTE D'AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALV ADOR GIMENO AL 
TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ

APORTACIÓ TERRES D'APORTACIÓ

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

MOVIMENT DE TERRES

Terraplenat de rases 

amb terres adequades, 

compactació 95%

Edifici 30 m3 1 lot
1 per cada subministrament o 

tipologia i mínim 4 mostres.

Es confirmarà que cada subministrament correspon  a 

la tipologia de sòl analitzat. 

EXPLANACIÓ

FORMIGÓ

ESTRUCTURA I FONAMENTACIÓ



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Inspecció visual de les soldadures CTE-SE-A Art 10.8.4 100% Soldadures 100%
Es comprovarà que hi són, la situació, la longitud, la 

mida de la gola, possibles desperfectes i esquitxades.

20% unions en angle 20%

100% Unions a les bases dels pilars 100%

Ultrasons CTE-SE-A 100% Unions a topall 100%

Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2.

Doblegat-desdoblegat
UNE 36.065:1999 EX, UNE 

36.068:1994, UNE 36.099:1996

Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992

Allargament sota càrrega màxima EHE 08

Desenganxament de nusos UNE 36.462:1980

Característiques geomètriques / secció equivalent EHE Art. 90.2.

Assaig de tracció UNE 7474.Parte 1:1992

Allargament sota càrrega màxima EHE 08

Obtenció de proveta normalitzada UNE EN ISO 6892-1:2010

Deteminació del límit elàstic aparent superior, resistència a tracció i 

estricció d'una proveta
UNE EN ISO 6892-1:2010

Determinació de la composició química i del contingut de carboni 

equivalent d'una proveta
UNE EN ISO 10025:2006

Determinació de les caracterísitques geomètriques d'un perfil, tub 

estructural o xapa.

Mesura i determinació del desplom i fletxa d'elements verticals i bigues 

d'acer

Control de parell d'apretament CTE DB SE a. Art. 10.8.5.1, CTE 

Perfils

Coberts

Escala

S275JR

15162,38 kg

15162,38 kg

3997,45 kg

100% visualment i  30% amb clau 

dinamomètrica (mínim 2)

100% visualment i  

30% amb clau 

dinamomètrica 

(mínim 2)

Perfils

Coberts

Escala
S275JR

15162,38 kg

15162,38 kg

3997,45 kg

Sostre col·laborant AP500SD 280,15 m2

1 lot

1 lot

AP500S

AP500S

AP500S

TOTAL:

Armadura per rases i pous

Armadura per mur

Armadura per sostres

475,60 kg

307,98 kg

700,38 kg

1483,96 kg

Perfils

Coberts

Escala

S275JR

15162,38 kg

15162,38 kg

3997,45 kg

MALLA ELECTROSOLDADA

En cas de subministrament de malles electroldades a 

taller.

* Es farà en cas que la documentació no sigui 

completa o bé la DF ho consideri oportú

ACER

UNIONS CARGOLADES

MICROPILONS

1 lot1lot/40.000Kg

1/ tipologia perfil i subministrador

Els lots seran del mateix subministrament, fabricant, 

designació i diàmetre. 

* Es farà en cas que la documentació no sigui 

completa o bé la DF ho consideri oportú

1lot/40.000Kg

SOLDADURES

BARRES CORRUGADES

Partícules magnètiques CTE-SE-A

* Es farà en cas que la documentació no sigui 

completa o bé la DF ho consideri oportú



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Control del procés de injecció de la beurada CTE DB SE C. Art. 5.4.2.2.
1 inspecció al inici i una altra al 50% de 

la obra executada
1 inici, altra al 50%

La segona inspecció es fa en funció del plaç d'execució 

dels pilots.

Resistència a compressió de provetes de beurada de ciment UNE EN 14199:2006 (cap. 6,4,4) 2 cops per setmana 2 cops/setm
Sèries de 6 provetes en tub de PVC i trencament a 7 i 

28 dies.

Exhudació i variació del volum de beurada de ciment UNE EN 445:1996 2 cops per setmana 2 cops/setm

Consistència i viscositat mitjançant con de Marshall de beurada de 

ciment
UNE EN 445:1996 2 cops per setmana 2 cops/setm

Densitat de beurada de ciment ISO 10414-1:2008 2 cops per setmana 2 cops/setm

Determinació humitat de la base.
Segons especificacions del 

fabricant del paviement.
Edifici Paviment vinílic 281,05 m2

2 per recinte o condicions ambientals 

equivalents.
2 per recinte

Assaig estàtic de prova de càrrega del cel ras. Edifici

Cel ras de panells 

Sandwich

Cel ras de plaques de 

fibres vegetals

281,05 m2

255,50 m2
1/tipologia de cel ras 2

Assaig d'adherència per tracció ASTM E 736
Morter de perlita 

vermiculita
328,31 m2 5 provetes/tipologia 5 provetes

Determinació de gruixos aplicats UNE-ENV-13381-4:2005 Perfils d'acer Imprimació 425,67 m2 10 % elements tractats 10%
(tindran diferent color per realitzar control).

1 lot= 6 lectures

Prova estanquitat amb ruixadors Coberta Panells sandwich 281,05 m2 1/tipologia 1

Assaig de tracció triaxial de ganxos de seguretat EN 795 Coberta Línia de vida 1 ut Mínim 1 ut 1
Destructiu. Si es primer donà resultat satisfactori es 

pot donar per bó.

Prova d'estanquitat per escorrantia UNE-EN 13051:2001 Fusteries Tancament d'alumini 14 ut 100% de les fusteries 100%

Determinació “in situ” de la configuració de les unitats de vidre i dels 

gruixos de cadascun dels components col·locats en l’obra.
Fusteries

Vidre 4+4 amb càmara 

d¡aire de 16mm
14 ut 100% dels vidres 100%

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació d'evacuació i sanejament, segons 

exigències del Projecte i del CTE

CTE-DB-HS-5 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Micropilots 

autoperforants de 200 

mm de diàmetre

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

FUSTERIES EXTERIORS

SERRALLERIA FUSTERIES I ENVIDRAMENTS

Pintura intumescent

Morter de perlita 

vermiculita

425,67 m2

328,31 m2
50 % elements tractats 50% 1 lot= 6 lectures

VIDRES AMB CÀMARA D'AIRE

REVESTIMENTS

PAVIMENTS

BASE EN PAVIMENTS SINTÈTICS, DE FUSTA I TÈXTILS

CEL RASOS

Estructura 30 ml

Perfils d'acer

Determinació de gruixos aplicats UNE-ENV-13381-4:2005

INSTAL·LACIONS(ES FARAN LES JORNADES DE INSPECCIÓ NECESSÀRIES PER CERTIFICAR EL 100% DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI)

TANCAMENTS I COBERTES

COBERTA I LLUERNES

SANEJAMENT

PROTECCIÓ IGNÍFUGA

IMPRIMACIÓ



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Prova estanquitat entre 2 tubs amb un junt 1/ tipologia junt
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 

junt per la DF

Verificació estanquitat de juntes 1/ tipologia juntes
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 

junt per la DF

Càmara interior tubs 1/tram
Es realitzarà a un mostra abans d'acceptar el tipus de 

junt per la DF

Proves d'estanquitat parcial- Proves d'estanquitat

Es realitzaran descarregant cada aparell aillat o 

simultaniament, verificant temps de desaigua, 

fenòmens de sifonament, sorolls, comprovació de 

tancaments hidràulics

Proves d'estanquitat parcial- Proves de buidat
Es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb 

caudals mínims considerats per cada un d'ells i amb la 

vàlvula de desaigua oberta.

Proves d'estanquitat parcial- Proves a la xarxa horitzontal
Es provarà cada tram de la xarxa, introduint aigua a 

pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant 10 min

Proves d'estanquitat parcial- Proves a les arquetes i pous de registre.
S'ompliran previament d'aigua i s'observarà si existeix 

o no un descens de nivell d'aigua.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb fum

Es realitzarà amb un producte que produeixi fum 

espès i que tingui un fort olor.

La introducció del producte es realitzarà mitjançant 

màquines o bombes, a la part baixa del sistema, des 

de diferents punts si fos necessari, per a inundar 

completament el sistema, després d'haver rellenat 

amb aigua tots els tancaments hidràulics.

Quan comenci a aparèixer el fum pels terminals de la 

coberta del sistema, es taponaran aquests per a 

mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. El sistema 

ha de resistir sense pèrdua d'estanquitat als 

tancaments hidràulics.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb aigua

Es taparan els terminals dels conductes d'evacuació, 

excepte els de la coberta, i s'omplirà la xarxa d'aigua, 

fins a vessar. La pressió a la que ha d'estar sotmesa 

qualsevol part de la xarxa no té que ser inferior a 0,3 

bar ni superar el màxim de 1 bar.

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de producció d'ACS, segons exigències del 

Projecte i del CTE

CTE-DB HE-2 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada de prova de control de soldadura de conductes. Verificant 

procés d'execució disminució del cabal i estanquitat.
Edificació NP NP 1/ instal·lació 1

Verificació del sistema de control automàtic, paràmetres de 

funcionament, criteris de seguiment, nivells de procés.

Prova d'estanquitat i resistència mecànica

Proves de lliure dilatació: Verificació de temperatures de tara, 

comprovació visual al finalitzar la prova.

Ajustament i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques

Prova de resistència mecànica i estanquitat Sense connexió d'aixetes i aparells de consum

Mesura del cabal i temperatura en els punts d'aigua calenta

A determinarNP

CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

NP 1/ instal·lació

CTE-DB HE-2

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1

INSTAL·LACIÓ ACS

CTE-DB-HS-5 EDIFICI

EDIFICI NP NP A determinar

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

LAMPISTERIA, ACS I SOLAR

CONDUCTES DE SANEJAMENT

XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES

CTE-DB HE-2 EDIFICI NP NP 1/ instal·lació



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de climatització, segons exigències del 

Projecte i del RITE

RITE

Prova estanquitat Circuit d'aigua calenta RITE

Prova estanquitat Circuit refrigerant RITE

Mesura de cabals d'aire RITE

Mesura de pressions de bombes RITE

Mesura de consums elèctrics RITE

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de ventilació, segons exigències del 

Projecte i del RITE

RITE EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació elèctrica, segons exigències del Projecte i 

del REBT

REBT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat  

interior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons 

MI BT, comprovació del nivell mig d'il·luminació, funcionament correcte 

del sistema d'encesa, i funcionament correcte de l'enllumenat 

d'emergència

MI BT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada de proves de comprovació de la instal·lació d'enllumenat 

exterior, incloent: verificació de les prescripcions reglamentàries segons 

MI BT 009, verificació de la connexió a terra i continuitat de totes les 

columnes i suports, comprovació del nivell mig d'il·luminació i 

funcionament correcte del sistema d'encesa

MI BT EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de protecció, 

resistència a terra i sensibilitat del diferencial
REBT

Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum,  

interruptors, preses de corrent, cuadres de mesura i protecció…
REBT

25% 25%

1/tipologia 1/tipologia

Grau de consecució d'il·luminació en funció del temps. 25% 25%

Lluminància als equips cuadres i instal·lacions manuals 10% 10%

Il·luminació de les senyals de seguretat 15% 15%

Mesura de la resistència de posta a terra
UNE 21186

UNE21185
1

Condicions de funcionament: Tensió dels endolls i punts de llum, 

funcionament dels interruptors, grau d'electrificació…etc
1

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de televisió, segons exigències del 

Projecte i del RICTI

RICTI EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

EDIFICI NP NP 1

ENLLUMENAT INTERIOR

ELECTRICITAT

MI BT

ENLLUMENAT  EXTERIOR

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

ENLLUMENAT

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

1/ instal·lació

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

TELECOMUNICACIONS

POSTA A TERRA

Nivells mínims de il·luminació

EDIFICI NP NP

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació

TELEVISIÓ

AUDIO I VIDEO



ASSAIG/ INSPECCIONS NORMATIVA ZONA TIPUS AMID.PRESSUP CRITERI LOTIFICACIÓ Nº LOTS COMENTARIS

NOTA: Aquest llistat es modificarà i s'adaptarà a les necessitats concretes de la obra i segons les indicacions de la Direcció Facultativa.

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, 

segons exigències del Projecte

RICTI EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de megafonía, segons exigències del 

Projecte

RICTI EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de seguretat, segons exigències del 

Projecte

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Jornada per a execució de les proves finals de posada en marxa i 

funcionament de la instal·lació de protecció contra incendis, segons 

exigències del Projecte i del CTE

EDIFICI NP NP 1/ instal·lació 1

Verificació del manòmetre de pressió

Prova estanquitat

Verificació de la col·locació, situació, visibilitat i dimensionat de senyals EDIFICI NP NP 100% 100%

BOQUES D'INCENDI EQUIPADES

SENYALITZACIÓ D'EVACUACIÓ

PROTECCIÓ CONTRA EL FOC

EDIFICI NP NP 100% de BIE's 100%

SEGURETAT I INTRUSIÓ

MEGAFONIA



 
   

 
 

DOCUMENT NÚM 4 MODEL CARTES DE SUBMINISTRAMENT, EXECUCIÓ, COL∙LOCACIÓ I GARANTIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

CARTA DE SUBMINISTRAMENT. 

Client: Constructora

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, 

ha realitzat el subministrament dels materials que es detallen a 

continuació i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la 

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al 

municipi XXXX, complint amb la normativa vigent. 

LLISTAT DE MATERIALS SUBMINISTRATS: 

Material 1  Marca 1 Model 1 Amidament Més informació 

Material 2 Marca 2 Model 2 Amidament Més informació 

Material 3  Marca 3 Model 3 Amidament Més informació 

Material 4  Marca 4 Model 4 Amidament Més informació 

Material 5  Marca 5 Model 5 Amidament Més informació 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa 

per persona física amb DNI XXXXX. 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA

�

CARTA DE COL·LOCACIÓ. 

Client: constructora

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, 

ha realitzat la col·locació de les unitats que es detallen a 

continuació, i que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la 

documentació requerida del control de qualitat, de l’obra XXXX al 

municipi XXXX, complint amb la normativa vigent. 

LLISTAT D’UNITATS COL·LOCADES: 

Material 1  Marca 1 Model 1 Amidaments Més informació 

Material 2 Marca 2 Model 2 Amidaments Més informació 

Material 3  Marca 3 Model 3 Amidaments Més informació 

Material 4  Marca 4 Model 4 Amidaments Més informació 

Material 5  Marca 5 Model 5 Amidaments Més informació 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa 

per persona física amb DNI XXXXX. 

XX de XXXXX del XXXX 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA



CARTA D’EXECUCIÓ DE TREBALLS. 

Client: constructora

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, certifica que, per encàrrec de la empresa XXXXX, 

ha realitzat l’execució dels treballs que es detallen a continuació, i 

que pertanyen al capítol XXXX del llistat de la documentació requerida 

del control de qualitat, de l’obra XXXX al municipi XXXX, complint amb 

la normativa vigent. 

LLISTAT DE TREBALLS EXECUTATS: 

Material 1  Marca 1 Model 1 amidaments Més informació 

Material 2 Marca 2 Model 2 amidaments Més informació 

Material 3  Marca 3 Model 3 amidaments Més informació 

Material 4  Marca 4 Model 4 amidaments Més informació 

Material 5  Marca 5 Model 5 amidaments Més informació 

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa 

per persona física amb DNI XXXXX. 

XX de XXXXX del XXXX 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA

CERTIFICAT DE GARANTIA. 

Client: constructora

Obra:  XXXXXXXXXX 

Municipi:  XXXXXXXXXX 

L’empresa XXXXX amb CIF X-00000000 i domicili fiscal a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dóna una garantia durant un període de XXXXX anys  

del material utilitzat a la execució de la unitat d’obra. En 

conseqüència, es compromet a modificar o reparar els possibles 

defectes d’execució que puguin sorgir, per un import mai superior al 

valor del treball contractat. 

Client beneficiari: constructora

Obra de referència: XXXXXXXX

Descripció del material o unitat d’obra: XXXXXXXX

Amidaments: XXXXXXXX

Període de garantia: del XXXX al XXXX 

La present garantia quedarà invalidada en els següents casos: 

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Per tal que així quedi constància en el present certificat, es signa 

per persona física amb DNI XXXXX. 

XX de XXXXX del XXXX 

LOGO EMPRESA 

SIGNATURA
EMPRESA

SIGNATURA
CONSTRUCTORA



Pla de control de qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 7.755,57

Subtotal 7.755,57

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 7.755,57

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS )





 
 Actualment el centre ja disposa de Llicencia d’activitat. 
 Es considera que l’ampliació no suposa un canvi sustancial respecte la llicencia atorigada 
 Es genera un document annex segons la Llei 3/2010 per obtenir un informe faborable del servei de 
prevenció d’incenids, i un acte de comporvació al finalitzar les obres.  
 Per altre banda, l’ampliació estarà sotmesa a l’atorgament de una Llicencia d’Obres. 
 Al tactar-se d’una activitat sotmesa a Regim de Comunicació, si l’Ajuntament ho creu necessari, es 
pot tramitar una ampliació de la Llicencia Actual. Aquesta es tramitaria un cop finalitzada l’obra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 





 
   

 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ 

 

DOCUMENT NÚM 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM 3 PLEC DE CONDICIONS TÈNIQUES 

DOCUMENT NÚM 4 PRESSUPOST 
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MEMÒRIA 
 1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició. 
Aquest s’aplica al Projecte d’ampliació del complex esportiu Salvador Gimeno al terme municipal de Sant 
Joan Despí.  
 

2. OBJECTIU 
 

L’AMB, serà el productor de residus i, per tant, haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de 
la construcció. 
 
 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del 
Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i de la 
demolició ha de formar part del Projecte d’Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut d’aquest, 
recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, així com 
contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la codificació 
d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; i les operacions 
de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones d’aplec, a 
més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i 
l’execució de l’Estudi de Gestió de Residus. 
 



FM 730.02.10 Memòria de l’annex de gestió de residus R1 

 

 

 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 

 3  

 

4. DADES GENERALS 

4.1  Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà intenció 
o obligació de despendre’s. 

 Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades 
en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que estableixen la normativa 
europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i 
envasos que els hagin contingut. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament ni 
de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals 
pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la 
salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat 
hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les 
aigües superficials o subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra tipologia, 
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la Unió 
Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no ostenti la 

condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 

executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors 

autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els treballadors 

per compte aliè. 

4.2 Àmbit d’aplicació 
 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits en l’art. 

2, llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, 
sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els serà 
d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm 

3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document Núm. 

3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
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5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent: 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
l’obra sense gairebé generar residus. 

  

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar. 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   

5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra 
mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per 
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   

8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el 
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el 
mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 
manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, 
com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de 
materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació 
posterior. 

  

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància 
a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes. 

  

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu 
futur reaprofitament i tractament. 

  

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 
l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 

  

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 

  

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes. 

  

19 ... (Altres bones pràctiques)   

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC  
 

JUL08_CO080724. 
 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai 
públic urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 

 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha determinat 
mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, 
es mostra en la taula següent: 
 
 

  
TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 

Inerts o mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses 
(170107) 

12,211 26,355 

Formigó (170101)  21,887 20,367 

Teules i materials ceràmics (170103) 11,517 19,340 

Vidre (170202)  0,886 1,671 

Metalls barrejats (170407)  3,139 20,559 

Fusta (170201) 0,661 2,618 

Plàstic (170203)  0,060 0,693 

Envasos de paper i cartró (150101) 0,284 1,708 

No especials (170904) 0,278 0,684 

Especials* (170903) 0,155 4,558 

Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504) 

74,749 56,062 

 
 

6.2 Inventari de Residus Especials 

 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es generen 
durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha d’incloure un 
inventari d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 

 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 
LER 

S’utilitzen? 

  Sí No 

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ 

   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 
aquestes 

150101*   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per 
elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 

080117*   

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

080111*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/070
404* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES 
ARTIFICIALS 

   

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    

- Restes de desencofrants 170903*   

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) 
que contenen substàncies perilloses 

170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi 
PROGROC  
 

JUL08_CO080724. 
 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats 
d’enderroc.  
 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC  

JUL08_CO080724. 
 
(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es 
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: 
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plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, 
etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és 
en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements 
susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a 
l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la 
legislació vigent. 
 
 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus 
dintre de l’obra: 

 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació 
(segons RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes 
especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especialsbarrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A 
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, 
reparació o reforma) 

codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 
 

u. 

TERRES CONTAMINADES       

- Terres i pedres que contenen substàncies 
perilloses (terres contaminades) 

170503*      

AMIANT (5)       

- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      

- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant 
(filtres, granotes, caretes, etc.) 

170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      

- Canonades i baixants de fibrociment amb 
amiant 

170605*      

- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb 
amiant 

170605*      

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      

- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      

TOTAL AMIANT       

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       

- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb 
CFC o HCFC 

160211*      

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       

- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de 
mercuri defectuoses 

200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 
DEMOLICIÓ 

      

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui 
contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de residu) 
     

- Altres residus de construcció i de demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

170903*      
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat 
serà, aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no 
especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 

Fusta (LER 170201) 
Ferralla (LER 

170407) 
Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables 
elèctrics (LER 

170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus 
Especials, no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu 

F: Fàcilment Inflamable 
F+: Extremadament 

Inflamable 
E: Explosiu 

    

N: Perillós per al medi 
ambient 

O: Comburent 
Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC  

JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  

4  Destí dels residus segons  
tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència       

  Planta de selecció  45,615 67,114 E-102.95 ECO-EQUIP, SAM Inerts mescla 

  Dipòsit  74,769 46,718 E-676.99 PUIGFEL, SA Terres 

 

 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

 
 Reciclatge de metall  3,139 20,548 E-1399.13 

ALBERTO 
CARRASCO 

ESCODA 
Metalls mescla 

  Reciclatge de fusta       

  Reciclatge de plàstic       

  Reciclatge paper-cartó       

  Reciclatge altres       

  Planta de transferència  --- 5,462 E-102.95 ECO-EQUIP, SAM No especials mescla 

  Planta de selecció       

  Dipòsit       

 

 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 

 Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  

0,155 4,558 E-01.89 
ATLAS GESTIÓ 

MEDIAMBIENTAL, 
SA 

Especials 

     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 
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8. MARC LEGISLATIU  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest 
Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació de requisits legals aplicables tant per l’Estudi de Gestió de 
Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol d’emplaçament i 
un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la 
separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de poder 
adaptar-se a les característiques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la direcció facultativa. 

 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 
articles que seran d’aplicació a la gestió de residus i que es troben inclosos en el Plec de Condicions del 
Projecte, document contractual. 

 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a: 4286,30 €. 

En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs els amidaments i els 
abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm. 4, en capítol independent, tal i 
com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que 
fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en 
una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  

 

 

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 

 

 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
 
 
 
 
Barcelona, Abril de 2018. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudi Aguiló 
Arquitecte 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 

 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Sant Joan 
Despí,  per a la redacció del projecte d’ampliació del complex esportiu Salvador Gimeno al terme municipal 
de Sant Joan Despí. 

1.2 Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus1 (E.G.R.) de la construcció i de la demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista i de la 
seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, que 
haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes de 

treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels residus.  
4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives als 

treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència dels factors 
ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i de demolició. 

                                                 
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

2.1  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà productor de 
residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o de 
demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició segons 
l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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 de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de demolició, 
que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i de 
demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i d’eliminació de 
residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del posseïdor 
de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. Posteriorment, 
aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes 
d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra.  

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/articulos/articulo_5.htm
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7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1, 
així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb altres residus no 
perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes previstos en 
la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de construcció i de 
demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència urbanística, 
dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de la lletra a) i de la 
lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la demolició 
amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document de 
seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar i la 
seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural durant els 
cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat 
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest document és 
necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la reutilització de 
residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament 
o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta 
acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document final 
d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà considerat 
contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 
jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 105/2008 
(legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de complir 
amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l’obra 
estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es produeixin a 
l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la 
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els residus de construcció i de 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o a 
altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar 
en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual figuri, 
almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de 
llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui 
possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions 
de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 
14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de lliurament 
haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/articulos/articulo_4.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
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5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de forma 
individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra 
superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament 
viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor 
de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que 
aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte 
d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de l’obligació de separació 
d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos 
de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus a què 
es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant 
els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 
89/2010). 

2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà considerat 
gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del R.D. 
105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de demolició 
complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el 
qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor de l’obra d’on procedeixen, 
o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les 
quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els termes 
recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant-ne el 
productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que 
duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, 
a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de 
valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un procediment 
d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i 
se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos 
aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de 
construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què 
puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests 
residus a la instal·lació.  

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades de 
l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
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b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les demolicions, 
per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en 
les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les separacions 
de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dels 
dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que 
pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la fase 
de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de classificació 
i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, “21.1. 
Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

2.5 Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 
prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió de 
Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del promotor i de la direcció 
facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i de 
moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició realment 
produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o 
d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la 
documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3 REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació i la 
normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 
usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova 
el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
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o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 
la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 
la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. (S’aplica als projectes d’edificació). 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels 
residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 
o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la 
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (S’aplica als projectes d'edificació). 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de residus en tot 
allò que fa referència a la gestió de residus. 

4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, tal i 
com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel que 
fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està considerada en 
una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  partides.  
 
Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol de 
Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 

4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de l’AMB 
en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 

- Classificació de residus.  
 
 

- Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus.       
      
   

- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus. 

 
 
 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
 
 
 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 

 
 
 
S’hauran d’incorporar i de definir les activitats considerades a l’E.G.R. Si s’utilitza el banc de 
preus de l’AMB o de l’ITEC, les definicions de les activitats són les donades en els arxius adjuntats en aquest 
punt. 

F2R2 

 

F2R3 F2R4 F2R6 

F2RA 

F2RM 

F2RT 
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4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus  

 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del Projecte, i 
s’abonarà amb certificacions mensuals.. 
 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el contracte 
d’obra corresponent. 
 
 
 

 
Barcelona, Abril de 2018. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudi Aguiló 
Arquitecte 
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Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R3MJ01 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 8)

4,15 56,062 232,66

2 E2RAMJ02 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 15)

4,70 56,062 263,49

3 E2R5MJ03 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 10)

17,84 96,386 1.719,53

4 E2RAMJ04 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

23,67 67,114 1.588,59

5 E2RAMJ07 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

0,00 20,548 0,00

6 E2RAMJ12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

12,75 7,374 94,02

7 E2R5MJ18 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 11)

69,00 4,558 314,50

8 E2RAMJ13 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 19)

0,08 209,250 16,74

9 E2R2MJ14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 7)

3,73 15,221 56,77

TOTAL Capítol 01.03 4.286,30

EUR





1 Treballs previs i enderrocs 20 days

2 Moviment de terres 7 days?

3 Fonaments 27 days?

4 Estructura 55 days?

5 Evolvent 40 days?

6 Interior 39 days?

7 Instal·lacions 55 days?

8 Urbanització 24 days?

9 Seguretat i Salut 176 days?

10 Control de Qualitat 176 days?

Nombre Duración
12 19 26 02

abr 2018

09 16 23 30 07

may 2018

14 21 28 04

jun 2018

11 18 25 02

jul 2018

09 16 23 30 06

ago 2018

13 20 27 03

sep 2018

10 17 24 01

oct 2018

08 15 22 29 05

nov 2018

12 19 26 03

dic 2018

10

Projecte d'Ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, a Sant Joan Despí  - página1





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Estudi de Seguretat i Salut 

 
PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO,  

AL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DESPÍ  
EXP. 2161/17 

 
 
 
 
 
 
 
 

D.  Raquel Dopico Fernández 
Enginyera Tècnica Industrial 

Col·legiada nº 20.515 (CETIB) 
ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.U. 

 
 
 
 

Badalona, Març 2018 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Memòria Estudi de Seguretat 
 

Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar o la utilització està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a aquest efecte les mesures 
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Edificació - Instal·lacions - Gas - Gas ciutat - Derivacions - Clau de pas  
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Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calenta - Bateria de comptadors  

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calenta - Muntants individuals  

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calenta - Xarxa interior d'habitatge  

Edificació - Instal·lacions - Il·luminació - Interior  

Edificació - Instal·lacions - Il·luminació - Emergència  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes automàtics de detecció d'incendi  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes manuals d'alarma d'incendis  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes de comunicació d'alarma  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes d'hidrants exteriors  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Extintors d'incendi  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes de boques d'incendi equipades  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Robatori  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Clavegueram - Conductes de PVC  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Sanejament - Baixants de PVC  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Sanejament - Canalons PVC  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Conducte de ventilació forçada - De tipus ceràmic  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Aspirador estàtic  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Extractor  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Reixetes  

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Evacuació de fums i gasos - Conducte d'evacuació metàl·lic  

Edificació - Instal·lacions - Solars - A.C. Sanitària - Panell solar ACS  

Edificació - Instal·lacions - Solars - A.C. Sanitària - Components de la instal·lació ACS  

Edificació - Instal·lacions - Climatització - Aire condicionat - Sistema de refrigeració  

Edificació - Instal·lacions - Climatització - Calefacció - Centralitzada per aire calent  

Edificació - Aïllaments - Aïllaments Termics - Llana de fibra de roca  

Edificació - Aïllaments - Aïllaments Termics - Aïllament amb poliestirè  

Edificació - Aïllaments - Impermeabilitzacions - Impermeabilització amb productes bituminosos i làmines 
drenantes  

Edificació - Aïllaments - Impermeabilitzacions - Làmines sintètiques PVC  

Edificació - Cobertes - Terrats - No transitables  

Edificació - Cobertes - Terrats - Enjardinades  

Edificació - Cobertes - Terrats - Transitables  

Edificació - Cobertes - Teulades - Plaques - Panell tipus sandvitx monolític de cobertura  

Edificació - Cobertes - Teulades - Teules - Ceràmica  

Edificació - Revestiments - Paraments - Xapats - Panell d'Alumini  

Edificació - Revestiments - Paraments - Arrebossats  

Edificació - Revestiments - Paraments - Referits i Lliscats  

Edificació - Revestiments - Paraments - Aplacats petris  

Edificació - Revestiments - Paraments - Pintures - Plàstica  

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Flexibles - PVC  

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Peces rígides - Granit  

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Peces rígides - Gres  

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Peces rígides - Parquet  

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Solera - Formigó armat  

Edificació - Revestiments - Sostres - Continus - Guix  

Edificació - Revestiments - Sostres - Plaques - Panell cartró - guix  

Edificació - Revestiments - Formalització de ignifugat d'estructures - Pintures Intumescents  

Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Lluminosos  

Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Rètol i senyalització  

Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Esportiu  

Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Sanitari  

Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Urbà  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Aparcaments - Suports i cobertes metàl·liques  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat de zones de vianants i 
jardí  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat viari  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Tancament parcel·la - Portes  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Tancament parcel·la - Entramats metàl·lics  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Paviment vianant  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Continus multicapa  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Continu de formigó  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Rajoles i llosetes de formigó  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Vorades i rigoles  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Rígids - Paviment de formigó vibrat  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Rígids - Paviment de llambordí de formigó  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Bancs  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Papereres  

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Fonts  

Edificació - Neteja final d'obra i adequació de locals - Neteja d'estades i locals  

Edificació - Neteja final d'obra i adequació de locals - Neteja exterior de finestres i envidraments  

8.2.7. Localització i identificació de treballs especials en l'obra  

Treballs en demolicions i enderrocaments  

8.2.8. Identificació de riscos no eliminats de caràcter general en l'obra  

8.2.9. Neteja i tasques de fi d'obra  

8.2.10. Serveis sanitaris i comuns de què està dotat aquest centre de treball  

Serveis higiènics  

Vestuari  

Menjador  

Farmaciola  

Oficina d'obra  

Sanitaris químics  

8.2.11. Tallers  

De tall i soldadura  

Ferralla  

8.2.12. Magatzems  

Màquines eina  

Petit material auxiliar  

Materials  

Aplecs - Paletitzat  

Aplecs - Aplecs amuntegats  

Aplecs - Ferralla  

Aplecs - Fustes  

Aplecs - Runes  

9. Prevenció en els equips tècnics  

9.1. Maquinària d'obra  

9.1.1. Maquinària de moviment de terres  

Excavació - Retroexcavadora  

Excavació - Excavadora giratòria  

Excavació - Pala carregadora  

Màquines  perforadores de pilons - Màquina de pilonar per clava  

Màquines  perforadores de pilons - Màquina de pilonar Micropilons  

9.1.2. Màquines i Equips d'elevació  

Grua autopropulsada  

Carretons elevadors  

Camió grua de descàrrega  
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Camió grua hidràulica telescòpica  

Plataforma elevadora de tisora  

Plataforma telescòpica  

Plataforma elevadora  

Equips d'elevació de càrregues - Eslingues tèxtils  

Equips d'elevació de càrregues - Grillons  

9.1.3. Màquines i Equips de transport  

Dúmper  

Camió de transport  

Camió dúmper  

Camió basculant  

Camió contenidor  

Camió banyera  

9.1.4. Màquines i Equips de compactació i estès  

Compactadora de corró  

9.1.5. Maquinària estenedora i pavimentadora  

Pavimentadora de formigó  

Fresadora de paviments  

Talladora d'asfalt per disc  

Pintabandes  

9.1.6. Màquines i Equips per a manipulació i treballs de morters i formigons  

Camió formigonera  

Formigonera carretó  

Formigonera basculant  

9.1.7. Petita maquinària i equips d'obra  

Tornavisos i taladres - Trepants pneumàtics  

Tornavisos i taladres - Trepants elèctrics  

Martells perforadors i demolidors - Martell demolidor  

Martells perforadors i demolidors - Martell pneumàtic  

Serres i Talladores - Serra circular  

Serres i Talladores - Talladora material ceràmic  

Serres i Talladores - Cortadora per doll d'aigua a ultra pressió  

Clavadores i grapadores - Grapadores pneumàtiques  

Clavadores i grapadores - Grapadores elèctriques  

Esmoladores i treball en metall - Talladora de metalls  

Fresadores, raspalls, polidores i altres - Radial elèctrica  

Vibradors de formigó - Vibrador  

Vibradors de formigó - Regle anivellador vibrant  

Aparells de soldadura - Soldadura oxiacetilènica  

Aparells de soldadura - Oxitall  

Generadors i compressors - Grup electrogen  

Generadors i compressors - Compressor  

Drenatge - Bomba drenatge  

Equips de pintura - Equip de pintura amb pistola convencional  

Equips de pintura - Airless per als treballs de pintura i ignifugat  

Útils i eines manuals - Eines manuals  

Allargadors elèctrics  

9.2. Mitjans auxiliars  

9.2.1. Bastides  

Bastides en general  

Bastides de cavallets  

Bastides metàl·lics tubulars europeus  

Bastides sobre rodes  

9.2.2. Torreta o castellet de formigonat  

9.2.3. Escala de mà  

9.2.4. Puntals  

9.2.5. Estampidors  

9.2.6. Panells per a rases  

9.2.7. Plataforma a cantell de sostre  

9.2.8. Encofrats  

Encofrat per a forjat reticular  

Encofrat metàl·lic  

Taula d'encofrat  

9.2.9. Contenidors  

9.2.10. Baixants d'enderrocs  

9.2.11. Eslingues d'acer (cables, cadenes, etc ...)  

9.2.12. Bats de càrrega  

9.2.13. Carretó o carretó de mà  

9.2.14. Cubilot de formigonat  

9.2.15. Gàbia muntatge estructura metàl·lica  

10. EPIs  

10.1. Protecció auditiva  

10.1.1. Orelleres  

10.1.2. Taps  

10.2. Protecció del cap  

10.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció)  

10.3. Protecció contra caigudes  

10.3.1. Sistemes  

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Dispositius del sistema  

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Elements d'amarratge  

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Absorbidors d'energia  

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Connectors  

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Arnesos anticaigudes  

Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema  

Sistema anticaigudes retràctil - Elements d'amarratge  

Sistema anticaigudes retràctil - Connectors  

Sistema anticaigudes retràctil - Arnesos anticaigudes  

10.3.2. Línies de vida: muntatge / desmuntatge  

Línia de vida mòbil per encofrats  

Cable fiador de seguretat  

Línies de vida en cobertes  

10.3.3. Arnesos anticaigudes  

10.4. Protecció de la cara i dels ulls  

10.4.1. Protecció ocular. Ús general  

10.4.2. Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial davant riscos mecànics i / o calor  

10.4.3. Protecció ocular  

Arc elèctric i de curtcircuit  

Pols gruix  

Partícules a gran velocitat i baixa energia  

Filtres - Filtres per a soldadura  

10.5. Protecció de mans i braços  

10.5.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general  

10.5.2. Guants de protecció contra productes químics  

10.5.3. Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  

10.6. Protecció de peus i cames  

10.6.1. Calçat d'ús general  
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Calçat de seguretat d'ús professional (200 J)  

10.6.2. Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció  contra la perforació  

10.7. Protecció respiratòria  

10.7.1. Màscares  

E.P.R. Màscares  

Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)  

10.7.2. Filtres  

E.P.R. Filtres contra partícules  

10.8. Vestuari de protecció  

10.8.1. Vestuari de protecció contra el mal temps  

10.8.2. Vestuari de protecció d'alta visibilitat  

10.8.3. Vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes  

11. Proteccions col·lectives  

11.1. Tancament d'obra amb tanca provisional  

11.2. Baranes  

11.2.1. Baranes d'escales i forjats  

11.2.2. Baranes UNE EN 13374  

Baranes Classe A  

11.2.3. Barana de seguretat tipus ajuntament  

11.3. Senyalització  

11.3.1. Senyals  

11.3.2. Cons  

11.4. Balises  

11.5. Instal·lació elèctrica provisional  

11.6. Presa de terra  

11.7. Protector de puntes d'armadures en espera  

11.8. Pòrtics de senyalització de gàlibs  

11.9. Marquesines  

11.10. Tapa forats  

11.11. Xarxes  

11.11.1. Xarxa de seguretat sota forjat  

Classe-A No recuperables (per encofrat tradicional)  

11.11.2. Xarxes per a buits horitzontals  

11.11.3. Malla de contenció (Xarxa taronja plàstic)  

11.11.4. Xarxa de seguretat per baranes  

11.12. Pantalles  

11.13. Taulers quallats de seguretat per a forats horitzontals  

11.14. Malla electrosoldada  

11.15. Eslingues de seguretat  

11.16. Passarel·la de seguretat  

11.17. Contra incendis  

11.18. Protector de bastides  

12. Sistema decidit per controlar la seguretat durant l'execució de l'obra  

12.1. Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat  

13. Sistema decidit per formar i informar als treballadors  

13.1. Criteris generals  
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1. Dades generals de l'organització 
 
Dades promotor: 
 

Nom o raó social Àrea Metropolitana de Barcelona 

Adreça Carrer 62, núm. 16-18 - Zona Franca 

Població Barcelona 

Codi postal 08040 

Província Barcelona 

 

2. Descripció de l'obra 
 
2.1. Dades generals del projecte i de l'obra 
 
Descripció del Projecte i de l'obra 
sobre la qual es treballa 

Projecte executiu de l'ampliació del complex esportiu Salvador 
Gimeno. Exp. 2161/167 

Situació de l'obra a construir Carrer Major, 75, 08970 , Sant Joan Despí 

Tècnic autor del projecte Claudi Aguiló Riu - AMB - Arquitecte  
Martí Sanz Ausàs - MIM-A - Arquitecte 

Redactor Estudi de Seguretat i Salut Raquel Dopico Fernández. Enginyera Tècnica 

 
Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra: 
 
A efectes del càlcul de "Equips de protecció individual" així com de les "Instal·lacions i servicis d'Higiene i Benestar" 
necessaris, es tindrà en compte el nombre de treballadors mitjans emprats, el qual és el que s'especifica en la taula 
següent : 
 

Pressupost d'execució per contracta PEC (Euros) 594.657, 97 

Nombre mesos previst 8 

Nombre de treballadors previst en obra 7 

 
 

2.2. Intervenció d'altres agents en l'obra: Project Manager, OCT's i 
Subministradors 
 
En aquesta obra, igualment hi ha figures i funcions, que encara no estant reconegudes legalment per cap llei, 
desenvolupen amb freqüència o assiduïtat els seus treballs en la mateixa, com és el cas dels Project Manager, 
OCT'S i Subministradors. 
  
Project Manager 
 

 El grau d'exigència d'aquest projecte requereix d'actors clau implicats en la gestió i posada en marxa de l'obra 
amb un alt grau de coneixement i responsabilitat sobre el treball a efectuar: és el Project Manager en Edificació. 

 No és una figura nova sinó per contra es tracta d'un perfil sempre implícit en els projectes d'edificació. Ara bé, 
donada les particularitats de la gestió del projecte en aquesta obra, el Project Manager desenvoluparà des d'una 
perspectiva integradora el projecte d'obra i haurà de gestionar-lo en seu afer diari. 

 
 
 
 

Organismes de control Tècnics OCT'S 
 

 El procés constructiu, compta com a part integrant del mateix amb un control de qualitat intern que persegueix la 
qualitat del producte final. 

 Així ho recull per al procés edificatori la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE), assignant responsabilitats de 
control de qualitat intern, a intervinents en el procés com per exemple, el director d'execució de l'obra, les entitats 
de control de qualitat i els laboratoris d'assajos. 

 També com altres processos productius, el constructiu necessita un Control Tècnic extern, que amb la 
independència que li confereix el no participar directament en el mateix, li permeti pronunciar-se amb la màxima 
objectivitat i imparcialitat sobre les seves fases. Només és obligatòria la seva contractació quan es va a 
subscriure per part del promotor una assegurança decennal de danys, atès que les entitats asseguradores als 
efectes de tramitació de l'assegurança Decennal de Danys requereixen que el projecte d'obra i la seva execució, 
estiguin supervisats per una entitat de control OCT independent de les parts. 

 
Subministradors 
 

 Els subministradors, són empreses que exclusivament aporten materials o equips a les obres, no disposant en 
cap moment de mà d'obra en la mateixa, ja que passarien a ser subcontractistes. 

 Per tant, són empreses que no poden realitzar cap tipus de treball en l'obra, a excepció de la càrrega i 
descàrrega dels materials o equips que subministra. 

    

Subministradors que van a proveir l'obra 

En general tots els proveïdors que a mesura que avanci el procés constructiu van a proveir de materials a l'obra. 

 
Relació de mesures preventives que es té en compte en aquesta obra amb relació a aquestes figures i 
funcions: 
 
En general qualsevol persona que visiti l'obra en especial les figures anteriorment descrites, si està integrada en el 
procés d'execució d'aquesta, haurà de ser rebuda i acompanyada per personal d'obra, ser informada dels riscos en 
la mateixa i dotar-lo dels equips de protecció individual mínims i necessaris: 
 

- Casc (obligatori per circular per obra). 
- Armilla alta visibilitat. 
- Botes o calçat apropiat. 

 

2.3. Tipologia de l'obra a construir 
 
El Projecte executiu de l’ampliació del complex esportiu Salvador Gimeno té com a objecte l’ampliació de la sala de 
fitnness i la nova sala d’activitats dirigida a la pràctica del crossfitt i que tinguin les millors condicions espaials i 
ambientals possibles. 
 
TREBALLS PRÈVIS 
  

 Desmuntatge i retirada de 2 bàculs d’il·luminació de l’espai públic. 
 L’enderroc i retirada de fusteries d’alumini amb envidraments laminars. 
 L’enderroc i retirada del voladís de formigó armat que sustenta l’escala metàl·lica d’evacuació. 
 L’enderroc i retirada de la caseta de subministres de productes químics. 
 L’enderroc i retirada dels conductes hidràulics de la bomba de calor situada a la rampa. 
 L’enderroc i retirada de l’escala metàl·lica formada per perfils UPN 300 i relliga de 3cm. 
 L’enderroc i retirada d’un tram de tanca d’acer galvanitzat tipus “doble torsión”. 
 L’enderroc i retirada de barana d’1m d’alçada formada per platines de 100x8mm cada 8cm. 

A més, s’ha de tenir en compte que durant el desenvolupament de l’obra, s’hauran de desmuntar i manipular alguns 
dels panells prefabricats de formigó que conformen la façana, per a poder realitzar el muntatge de l’estructura, i 
alguns dels trasdossats interiors, que posteriorment hauran de ser reparats. 
 
CONDICIONAMENT DEL TERRENY 
 
Segons els diferents nivells litològics definits a l’estudi geotècnic: Els materials dels diferents nivells, podran ser 
excavats mitjançant maquinària convencional emprada en el moviment de terres (pantalladora, giratòries i retro-
excavadores mixtes). 
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FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES 
 
Com a fonaments de nova execució únicament es preveu l’execució de 3 pous armats per a rebre la càrrega de la 
passarel·la-escala exterior. 
Es tracta d’elements de fonaments semiprofunds de formigó armat a executar des de l’actual rasant del terreny. 
A aquest projecte també s’ha habilitat una partida pressupostària d’execució de 2 micropilons per el suposat de que 
no existís l’encepat de 2 pilons que s’espera trobar a l’eix 0 M/N corresponent al pilar apantallat de P.Baixa. 
 
Els sistemes d’excavació per la fonamentació seran mecànics. 
 
ESTRUCTURA 
 
L’estructura proposada respon als requeriments funcionals i formals del projecte arquitectònic i, especialment als 
condicionants propis de la seva ubicació com ampliació de l’edifici existent. 
 
Atenent a aquests condicionants, s’ha plantejat una estructura lleugera d’acer laminat amb un forjat inferior de tipus 
mixt (sostre P. Baixa) i una coberta lleugera de xapa (sostre de P. Primera). 
 
D’aquesta manera, es pretén aprofitar la capacitat portant de l’estructura existent per recolzar la nova ampliació 
sense grans intervencions constructives. L’estructura metàl·lica permetrà, a més a més, una ràpida execució in situ, 
sense alterar mínimament la organització funcional de l’edifici. 
 
L’ampliació està plantejada amb un cos en forma de prisma rectangular, desenvolupat en planta Primera i adossat a 
la façana de l’edifici existent. Té 36,46m x 8,35m de planta rectangular i 4,00m d’alçada. 
A P. Baixa es disposaran únicament els suports formats per pilars d’acer i un pilar apantallat de formigó armat. 
 
SISTEMA D’ENVOLTANT I D’ACABATS EXTERIORS 
 
Façanes 
 
Tant els paraments verticals opacs com el parament horitzontal de sota forjat, seran de panells sandwich de xapa 
metàl·lica col·locats sobre entramat de perfils metàl·lics, amb la voluntat d’alleugerir el pes de l’envolvent i alhora 
agilitzar-ne el procés constructiu. Per tant, es tracta d’una pell que plega i manté la continuïtat visual de les façanes 
laterals i la inferior. Tota aquesta pell estarà lacada de color gris fosc, buscant la similitud cromàtica de la façana de 
l’edifici existent. Als parament verticals, s’hi farà un trasdossat de plaques de guix per a incrementar l’aïllament dels 
panells i definir-ne l’acabat interior.  
 
Els remats superior dels element verticals de la façana seran de xapa metàl·lica plegada lacada del mateix color que 
els panells. 
 
La façana principal, amb la voluntat de ser l’aparador del gimnàs a la ciutat, estarà totalment vidriada. Les fusteries, 
modulades seguint l’intereix de les costelles estructurals, seran d’alumini anoditzat i tindran elements practicables per 
a facilitar la ventilació natural de l’espai interior.  
 
Per a un correcte manteniment de la façana nord-oest vidriada, es construeix una passarel·la de manteniment 
metàl·lica soldada al les mateixes costelles estructurals, accessible des de la sala de crossfitt. Aquest element, a 
més de disposar d’una línia de vida per a la seguretat dels operaris de manteniment, incorporarà els elements de 
protecció solar del parament vidriat. Aquests elements seran uns tendals accionats de manera automàtica des de 
l’interior. 
 
Mitgeres 
 
En el projecte d’ampliació no té mitgeres,però s’adossa a la façana existent de l’actual centre esportiu.  
Per a fer-ho, s’hauran de manipular els panell actuals, fent-hi incisions que permetin realitzar correctament les unions 
metàl·liques entre la nova estructura i l’actual. Com ja s’ha indicat a l’apartat MC1, per a una correcta manipulació 
d’aquestes unions, serà necessari el desmuntatge dels trasdosats interior en aquests punts.  
Posteriorment, es repararan tant les zones en que els panells s’hagin hagut de desmuntar, com els elements que 
s’hagin hagut de malmetre durant aquest procés. 
La manipulació d’aquesta façana, on s’adossarà la nova ampliació, està definida al plànol de la DG-A18 
 
 
 

Cobertes 
 
La coberta, amb l’objectiu d’alleugerir el màxim el pes a la nova estructura, serà de xapa metàl·lica sense abocat de 
formigó, de la casa Europerfil. Tindrà una base de perfil metàl·lic interior galvanitzat eurobase 48 d’Europerfil 
e=0.7mm, sobre el qual anirà una làmina antivapor per evitar possible condensacions. Sobre aquest perfil, hi anirà 
l’aïllament tèrmic, de plaques de poliestirè extruït. Sobre aquestes plaques, hi anirà, suportat per uns perfils 
separadors tipus Z d’acer galvanitzat, un perfil exterior Eurodesign 51/470 galvanitzat i pre-lacat. Les peces d’aquest 
perfil aniran engatillades a 180º. 
 
El canaló de recollida de l’aigua, situat a la trobada entre l’edifici existent i la nova ampliació, serà  un sandwich de 
xapes d’acer galvanitzat amb aïllament de llana de roca al seu interior. 
 
Terres en contacte amb l’exterior 
 
L’únic parament horitzontal trepitjable en contacte amb l’exterior serà el de la passarel·la de manteniment de la 
façana nord-oest i el de les escales d’evacuació. En ambdós casos, el terra serà de perfils metàl·lics per a 
plataformes de bastides. Aquest perfils seran perforats, i per tant l’aigua de la pluja podrà passar-hi a través. 
 
Escales i rampes exteriors 
 
Les noves escales d’evacuació, estaran formades per uns perfils estructurals laterals UPN-300 arriostrats en el sentit 
transversal de manera puntual. Aquest perfils seran la base de suport del parament horitzontal de les escales, format 
pels mateixos perfils metàl·lics per a plataformes de bastides que farem servir pel terra de la passarel·la de 
manteniment. Els graons tindran 30cm de petxa i  16,7cm de contrapetxa.  
 
En la trobada amb el terra, els perfils laterals IPE 300, incorporaran una junta de neoprè per a absorbir les possibles 
irregularitats i pendents del terra.  
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 
 
Compartimentació 
Com que el projecte consta únicament de dues sales, només hi haurà un envà separador entre aquestes. Aquest 
envà, estarà format per doble placa de guix a ambdós costats del parament sobre una estructura de doble perfilaria 
amb 48mm de llana de roca a cadascuna d’elles per a complir les altes exigències acústiques dels espais. 
 
Revestiments horitzontals 
El paviment interior estarà format per una capa de morter de recrescut auto-anivellant sobre el forjat de xapa 
col·laborant formigonat, que servirà de base a les llosetes de 61x61cm de PVC que s’encolaran a la capa de morter. 
Les llosetes, seran el model PARKER STATION de Creation 55. 
 
Abans de col·locar les llosetes, s’hauran fet les regates i s’hi hauran empotrat les instal·lacions corresponents. 
 
Alhora, es construirà un parament de gero amb trasdossat en substitució de les actuals fusteries, situades entre els 
eixos 
 
Revestiments verticals 
Els acabats dels paraments verticals seran les plaques de guix dels trasdossats pintades de blanc. 
 
Falsos sostres 
El fals sostre serà registrable, a base de panells de virutes de fusta de 120x60x2,5cm penjats amb perfils T-24/38 i 
sistema SK-06 o semi-ocult. Per a facilitar-ne la subjecció a l’estructura resistent, es complementarà el sistema amb 
una subestructura de tubs d’acer galvanitzat de 40x25x3mm i barilles roscades, soldades directament a l’estructura 
de la coberta. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ  
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA DE CABLATGE INTEGRAL I TELEFONIA 
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 
INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT 
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URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS ADSCRITS A L’EDIFICI 
 
Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals. 
 
La única nova fonamentació que requerirà el projecte serà la necessària per a suportar l’escala d’evacuació nord-
oest. Per a aquest element serà necessari la construcció de dues sabates superficials de formigó. 
 
Alhora, dos dels pilars de la nova estructura hauran de perforar l’actual paviment exterior d’abocat de formigó tintat 
per a poder ancorar-se al mur de contenció existent. S’haurà de realitzar el forat necessari per a la correcta 
manipulació de la unió i un cop realitzada la operació, s’hauran de reparar els peus dels pilars per a refer l’estat previ 
i minimitzar visualment l’impacte d’aquesta intervenció. 
 
La resta d’espai exterior actual, on s’hi col·locaran les instal·lacions de la nova ampliació, no s’hi realitzarà cap tipus 
d’intervenció. 
 
Element de tancament i protecció 
 
La tanca exterior, de protecció de l’espai d’instal·lacions de sota del nou volum, serà del model DEFENCE PLUS de 
Rivisa. Està formada per perfils tubulars  de 80x80x2mm d’acer galvanitzat amb recobriment plastificat Protecline de 
color gris antracita ral 7016. Sobre els quals hi anirà subjectat, amb els suports de la mateix model DEFENCE PLUS, 
el mallazo de filferro d’acer de 4mm de diàmetre i unions electrosoldades de retícula rectangular de 12,7x76,2mm, 
model DEFENCE PLUS. 
 
Les portes en aquesta tanca seran també subministrades per Rivisa i seran del mateix model que la resta de la 
tanca. 
 
La barana de protecció del tram del mur de contenció on ara hi arriba l’escala d’evacuació, estarà formada per perfils 
metàl·lics galvanitzats lacats segons s’explica en la documentació gràfica, seguint el criteri de les baranes ja 
existents. 
 
Vials i zones d’aparcament 
 
S’asfaltarà l’espai ocupat actualment per l’armari de productes químics, que s’enderrocarà.  
Es pavimentarà amb el mateix formigó tintat de les voreres actuals, el replà de planta baixa de la nova escala 
d’evacuació segons la documentació gràfica. 
 
Instal·lacions i serveis 
 
Els paraments verticals del nou armari per a emmagatzemar els productes químics, estaran formats per murets de 
totxo gero convencional d’altura 2,5m, arrebossats i pintats. Tindrà un sostre de matxembrat ceràmic tradicional. 
 
La resta de les instal·lacions no requereixen de cap tipus de construcció complementària, es dipositaran sobre 
l’actual paviment del sostre de les instal·lacions de planta soterrani, sense realitzar-hi cap intervenció. 
 

2.4. Condicions de l'entorn de l'obra que influeixen en la prevenció de riscos laborals 

 
2.4.1. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra 
 
Es tracta d'una parcel·la a zona urbana consolidada. 
L'edificació a contruïr serà aïllada. La topodrafia resta definida als plànols topogràfics del projecte executiu. 
Els accessos a l'obra no hauran de representar cap risc ni per a les persones que treballen ni per als vianants que 
circulen pels voltants ni per al trànsit rodat. 
 
Entre les mesures adoptades per evitar els riscos estan: 
 S'ha de senyalitzat convenientment l'entrada i sortida de camions a l'obra. 
 Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres i 

ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions. 
 S'ha d'establir desviaments provisionals de vianants. 
 Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les 

operacions a realitzar sigui necessari. 

2.4.2. Interferència amb altres edificacions 
 
L'edificació projectada es aïllada, però per l'existència d'altres edificacions al voltant de l'obra, poden suposar certs 
riscos, com són: 
 
  Sorolls i vibracions. 
  Xocs i cops de la maquinària d'elevació (en especial la grua torre). 
  Caiguda de càrregues suspeses (fonamentalment en el transport de càrregues). 
  Projecció d'objectes o partícules durant les operacions a l'obra. 
  Molèsties a les operacions de càrrega i descàrrega de materials. 
 
 Per evitar aquests inconvenients i evitar interferències amb les edificacions o obres que simultàniament s'estiguin 
desenvolupant al mateix temps, es prenen les següents mesures: 
 
 El treball es realitzarà en període de 8:00 a 21:00 horasm per evitar molèsties com ara sorolls i vibracions. 
 Organització de l'espai de l'obra en especial els accessos, per evitar molèsties. 
 Ubicació de la grua torre, on menys interferències pot provocar, elevant per sortejar obstacles i no causar 

interferència amb altres obres o edificis. 
 Senyalitzar degudament els accessos i dirigir les maniobres d'entrada-sortida de vehicles. 
 Apilar els materials degudament per evitar riscos pro bolcada. 
 

2.4.3. Servituds de pas 
 
Conforme la documentació que obra en el meu poder, en el moment de desenvolupar aquesta Memòria de 
Seguretat, no hi ha coneixement de l'existència de servituds de pas que puguin interferir amb el normal 
desenvolupament de les actuacions d'obra. 
 

2.4.4. Activitats fora del perímetre de l'obra 
 
Fora del recinte de l'obra, a priori, no es realitzaran operacions de cap tipus. Així doncs les activitats corresponents a: 
 
 Càrrega-Descàrrega de màquines, equips d'obra i materials (ferralles, material paletitzat, etc ...) 
 Apilament de materials de tot tipus 
 Estacionament de vehicles d'obra (no s'inclouen els de personal que treballa en l'obra) 
 
Es realitzaran sempre a l'interior del perímetre tancat i senyalitzat de l'obra. Per tant no es tenen en compte riscos 
derivats d'aquestes operacions. 
 
No obstant això, si tot i això es necessités durant el procés constructiu utilitzar aquests espais, s'haurà d'actuar de la 
següent manera: 
 Comunicar la necessitat al cap d'obra, per a adoptar les mesures que evitin riscos majors. 
 Senyalitzar convenientment la zona. 
 Dirigir les operacions de càrrega / descàrrega per personal de l'obra, alhora que es vigila el trànsit i personal que 

transita pels voltants, impedint que s'aproximin a la zona de perill. 
 Retirar com més aviat millor la mercaderia descarregada. 
 Establir durant tot el procés, zones de seguretat als voltants. 
 Reposar els serveis, instal·lacions o procedir a la neteja i retirada de material sobrant a la via pública per evitar 

incidents al personal o vehicles que transiten per l'exterior. 
 

2.4.5. Presència de trànsit rodat i vianants 
 
Per la presència de trànsit rodat de manera contínua per les vies d'accés a l'obra, al tractar-se d'una edificació a 
zona urbana i, la presència contínua de vianants per les voreres de l'obra, s'hauran d'adoptar les següents mesures: 
 
 Les operacions d'entrada i sortida de camions estaran dirigides per personal de l'obra, facilitant les maniobres i 

ajudant a la visibilitat i seguretat de les operacions. 
 S' establiran desviaments provisionals de vianants degudament senyalitzats, hi ha un manteniment dels mateixos 

per evitar que aquests desviaments siguin alterats per causes diverses. 
 Es senyalitzarà convenientment el desviament provisional del trànsit rodat, quan per naturalesa de les 

operacions a realitzar sigui necessari. 
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2.4.6. Danys a tercers 
 
Els danys a tercers en aquesta obra es poden presentar per dos motius: 

 Per les restriccions a la circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals i passos 
alternatius. 

 Per la circulació de terceres persones alienes a la mateixa una vegada iniciats els treballs. 
 
Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideraran les següents zones: 
a) Zona de treball: la zona on realitzen les operacions i maniobren màquines, vehicles i operaris. 
b) Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball. 
 
Els riscos que poden causar danys a tercers, s'estimen que poden ser: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Caiguda d'objectes i materials. 

 Atropellament. 

 Pols 

 Soroll. 
 
Per evitar que aquests danys es produeixin, en l'obra es prendran les següents mesures: 

 S'impedirà l'accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra. 

 Es posarà a la zona de perill, cintes de balisa que delimitin el pas. 

 Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran les oportunes senyals d'advertència de sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 

 Es senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint el pas a tot personal aliè a aquesta. 

 S'assegurarà la lliure circulació del trànsit en els voltants de l'obra durant l'execució d'aquesta, amb la 
senyalització necessària i d'acord amb les vigents normes, sobretot en les operacions de càrrega i 
descàrrega. 

 

2.4.7. Interferències amb restes arqueològiques 
 
L'aparició de restes arqueològiques als voltants o zones d'excavació, donarà pas als treballs de recuperació, 
tractament i localització dels mateixos. 
Si fos el cas, s'interrompran els treballs a la zona o àrea afectades, per tal de facilitar les operacions arqueològiques. 
En aquestes circumstàncies s'han d'establir les línies de treball i cooperació, delimitant espais, a més d'estudiar i 
planificar la concurrència d'aquestes activitats amb les del normal desenvolupament de l'obra, segons s'especifica en 
el projecte d'obra. 
 
Si les obres continuen, les exigències al personal que realitza les tasques arqueològiques seran des del punt de vista 
preventiu, les mateixes que la resta de personal de l'obra: 
 

 Equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques arqueològiques. 

 En cas de paralitzar les activitats en determinades zones, es comunicarà a tot el personal de l'obra. 

 La zona d'excavació arqueològica estarà delimitada convenientment, prohibint el pas a persones alienes. Per 
això es tindrà en compte la zona d'acció de la maquinària en moviment, amb especial precaució quan es 
tracti de zones on es puguin produir esfondraments. 

 Estarà perfectament definit i estudiat el procés de treballs arqueològics, per tal de planificar i organitzar la 
concurrència amb les empreses participants en l'obra. 

 L'aixecat d'elements arqueològics que requereixi la intervenció de maquinària o equips pesants, es realitzarà 
seguint les mesures preventives establertes per als diferents equips, màquines i operacions, en aquesta 
Memòria de Seguretat. 

 No s'acumularà restes d'excavació arqueològica, s'apilaran ruïnes o qualsevol element que pugui provocar 
accidents a la resta dels treballadors de l'obra o al propi personal d'excavació arqueològica. 

 Es limitarà la presència de persones dins del radi d'acció de la zona arqueològica, mentre no es rebin 
instruccions de la direcció facultativa. 

 
 
A efectes de Seguretat, el personal de l'excavació arqueològica se li considerarà com una empresa més, 
concurrent en l'obra, i com a tal seran tractats els treballadors. 
Seran informats dels riscos de l'obra, en els mateixos termes que qualsevol altre treballador. 
 

2.4.8. Superfície de l'àrea de l'obra (m2) i límits 
 
Les superfícies de l’ampliació són: 
 
SUPERFÍCIES ÚTILS 
1. SALA D'ACTIVITATS  192,60  
2. AMPLIACIÓ FITNESS  78,70 
3. GALERIA DE MANTENIMENT 23,20 
TOTAL ÚTILS    303.50  
 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  312,30 m2 
 
SUPERFÍCIES EXTERIORS 
4. ESCALES D'EMERGÈNCIA 42,50 m2  
5. INSTAL.LACIONS   80,90 m2 
 

2.4.9. Estudi geotècnic 
 
S'adjunta en aquest apartat, un extracte resum que inclou el projecte executiu: 

L’estudi geotècnic que documenta aquest projecte d’ampliació és el mateix que va servir per a la redacció del 

projecte de l’edifici existent. 

Es van realitzar 3 sondejos mecànics i 11 assajos penetromètrics dels quals, el S1 i el P1 corresponen directament a 

la zona de l’edifici d’ampliació. 

Empresa realitzadora: GEOTÈCNIA GEÒLEGS CONSULTORS, S.L. 

Data: FEBRER 2001 (Informe nº 34.052) 

S’ha detectat presència de nivell freàtic a una profunditat a 16,60 metres des de les boques de sondeig. Segons la 

instrucció del Formigó Estructural EHE (R.D. 1247/2008), l’aigua presenta un grau d’agressivitat al formigó MITJÀ. El 

ciment NO ha de tenir la característica addicional de resistència als sulfats i cap dels elements de fonaments a 

executar tindrà contacte amb l’aigua freàtica. 

Estrats travessats:   Nivell R: Reblè de llims sorrencs i sorres fines amb trossos de plàstic i vidre. 

Nivell A: Llims argilosos amb sorres fines. 

   Nivell B: Llims sorrencs. 

   Nivell C: Sorres heteromètriques amb còdols. 

Estrat de recolzament (pilons):  Nivell C 

Tensió admissible del terreny: Sorres i graves:  Rp = 30,0 Kg / cm2 

Empentes del terreny: Replens: Angle de fregament intern: φ = 24º a 26º 

      Densitat: γ = 1,60  a 1,65 t/m3 

     Cohesió: c = 0 kp/cm2 

 

Nivell A: Angle de fregament intern: φ = 24º a 26º 

     Densitat: γ = 1,65  a 1,70 t/m3 

     Cohesió: c = 1 a 2,0 t/m2 

    

El medi de fonamentació no presenta característiques expansives ni cal prendre mesures especials respecte 

l’agressivitat del medi. 

Cotes previstes per a base de fonaments: segons plànol 

Cota sobre fonaments (C.S.F.): segons plànol 
 

2.4.10. Treballs en obres que es troben inserides en l'àmbit d'un centre de treball i aquest 
manté la seva activitat o estan afectades per activitats d'altres empreses 
 
Tal com s'aprecia en el projecte d'obra, les operacions a realitzar s'han de fer en concurrencia amb l'àmbit d'un 
centre de treball, simultanejant els treballs a desenvolupar amb les normalment efectuades en el centre de treball. 
Per tant, s'haurà de tindre en compte les possibles influències i concurrència d'operacions i els riscos associats a 
aquestes, per al període en el qual es desenvoluparan les tasques previstes. 
Totes les unitats d'obra a realitzar, contemplaran les concurencias d'operacions, que en determinades ocasions 
condicionen els processos, els procediments, les màquines i els equips a utilitzar, amb l'objectiu d'evitar 
interferències, concurrències d'activitats i en definitiva millorar la prevenció durant el procés d'execució de les obres. 
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3. Justificació documental 
 
3.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Per donar compliment als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el qual s'estableix l'obligatorietat del 
promotor durant la fase de Projecte a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut en donar-se algun d'aquests 
supòsits: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de 
pessetes (450.759,08 €). 
b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment a més de 20 
treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors 
en l'obra sigui superior a 500. 
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses. 

 
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte, en no complir els supòsits 
anteriors, es dedueix que el promotor resta obligat a que s'elabori un Estudi de Seguretat i Salut, el qual es 
desenvolupa en aquest document. 
 

3.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat 
 
D'acord amb les prescripcions establertes per la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i al RD 1627/97, 
sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, l'objectiu d'aquesta Memòria d'aquest 
Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius bàsiques perquè l'empresa contractista mitjançant el Pla de 
seguretat desenvolupat a partir d'aquest estudi, pugui donar compliment a les seves obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 
 
 En el desenvolupament d'aquesta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents unitats d'obra, Màquines i 

Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les dades aportades pel Promotor i el 
Projectista. 

 S'ha proguarit que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estigui adaptat a les pràctiques 
constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del moment. Si el Contractista, a l'hora 
d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, 
haurà d'adequar tècnicament el mateix. 

 Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per complir l'article 7 del RD 171/2004, en 
entendre's que la "Informació de l'empresari titular (Promotor) queda complerta mitjançant l'Estudi de Seguretat i 
Salut, en els termes que estableixen els articles 5 i 6 del RD 1627/97 ". 

 Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'obra, per això haurà d'estar en l'obra, 
juntament amb la resta dels documents del projecte d'obra. 

 Aquest document no substitueix el Pla de Seguretat. 
 

4. Normes preventives generals de l'obra 
 
Normes generals 
 
 Complir activament les instruccions i mesures preventives que adopti l'empresari. 
 Vetllar per la seguretat pròpia i de les persones a qui pugui afectar les seves activitats desenvolupades. 
 Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes, els mitjans i equips assignats. 
 Assistir a totes les activitats de formació sobre prevenció de riscos laborals organitzades per l'empresari. 
 Consultar i complir les indicacions de la informació sobre prevenció de riscos rebuda de l'empresari. 
 Cooperar per que en l'obra es puguin garantir unes condicions de treball segures. 
 No consumir substàncies que puguin alterar la percepció dels riscos en el treball. 
 Comunicar verbalment i, quan sigui necessari, per escrit, les instruccions preventives necessàries al personal 

subordinat. 
 Accedir únicament a les zones de treball que ofereixin les garanties de seguretat. 

 Realitzar únicament aquelles activitats per les quals s'està qualificat i es disposa de les autoritzacions 
necessàries. 

 No posar fora de servei i utilitzar correctament els mitjans de seguretat existents en l'obra. 
 Informar immediatament els seus superiors de qualsevol situació que pugui comportar un risc per a la seguretat i 

salut dels treballadors. 
 Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat laboral competent. 
 Respectar la senyalització de seguretat col·locada a l'obra. 
 No encendre foc a l'obra. 
 Utilitzar l'eina adequada segons la feina que es vol realitzar. 
 En cas de produir qualsevol tipus d'accident, comunicar la situació immediatament als seus superiors. 
 Conèixer la situació dels extintors en l'obra. 
 No romandre sota càrregues suspeses. 
 En zones de circulació de maquinària, utilitzar els passos previstos per a treballadors. 
 Respectar els radis de seguretat de la maquinària. 
 En aixecar pesos, fer-ho amb l'esquena recta i realitzar la força amb les cames, mai amb l'esquena. 
 Rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar. 
 Tota la maquinària d'obra matriculada que superi els 25 km / h, ha de tenir passada la ITV. 
 
Proteccions individuals i col·lectives 
 
 Utilitzar, d'acord amb les instruccions de seguretat rebudes en l'obra, els equips de protecció individual i les 

proteccions col·lectives. 
 En cas de no disposar d'equips de protecció individual o que es trobin en mal estat, cal demanar equips nous als 

responsables. 
 Anteposar les mesures de protecció col·lectives davant de les individuals. 
 Conservar en bon estat els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives. 
 En cas de retirar una protecció col·lectiva per necessitats, cal tornar a restituir com més aviat millor. 
 En zones amb riscos de caiguda en alçada, no iniciar els treballs fins a la col·locació de les proteccions 

col·lectives. 
 Per col·locar les proteccions col·lectives, utilitzar sistemes segurs: arnès de seguretat ancorat a línies de vida, 

plataformes elevadores, etc. 
 
Maquinària i equips de treball 
 
 Utilitzar únicament aquells equips i màquines per als quals es disposa de la qualificació i autorització 

necessàries. 
 Utilitzar aquests equips respectant les mesures de seguretat i les especificacions del fabricant. 
 En manipular una màquina o equip, respectar la senyalització interna de l'obra. 
 No utilitzar la maquinària per transportar personal. 
 Realitzar els manteniments periòdics conforme les instruccions del fabricant. 
 Circular amb precaució a les entrades i sortides de l'obra. 
 Vigilar la circulació i l'activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la màquina. 
 
Ordre i neteja 
 
 Mantenir les zones de treball netes i endreçades. 
 Segregar i dipositar els residus en els contenidors habilitats en obra. 
 Apilar correctament la runa a l'obra. 
 Retirar els materials caducats i en mal estat del magatzem de l'obra. 
 Mantenir les instal·lacions de neteja personal i de benestar a les obres en condicions higièniques. 
 
Instal·lacions elèctriques 
 
 Comprovar abans de la utilització, que les instal·lacions elèctriques disposen dels elements de protecció 

necessaris. 
 Mantenir les portes dels quadres elèctrics tancades sempre amb clau. 
 Mantenir periòdicament tots els equips elèctrics. 
 Connectar degudament a terra els equips que així ho requereixin. 
 Desconnectar la instal·lació elèctrica abans de realitzar reparacions. 
 Manipular els quadres elèctrics i reparar instal·lacions o circuits únicament si s'està autoritzat. 
 En operacions de maquinària, respectar les distàncies de seguretat amb les línies aèries. 
 respectar els protocols preventius en les instal·lacions elèctriques subterrànies. 
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5. Deures, obligacions i compromisos 
 
Segons els Arts. 14 i 17, en el capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen els següents punts: 
 
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa 
l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors davant els riscos laborals. Aquest 
deure de protecció constitueix, igualment, un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu 
servei. Els drets d'informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas 
de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en aquesta Llei, formen part del dret 
dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
2. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu 
servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, 
l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de l'activitat preventiva a l'empresa i 
l'adopció de totes les mesures necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors , amb les 
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de 
riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i 
imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes 
que estableix el capítol IV d'aquesta Llei. 
L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva a fi de perfeccionar de 
manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de 
protecció existents i disposarà el necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el 
paràgraf anterior a les modificacions que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del 
treball. 
3. L'empresari ha de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals. 
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria de protecció i 
prevenció a treballadors o serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats especialitzades per al 
desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això quedi 
eximit del compliment del seu deure en aquesta matèria, sense perjudici de les accions que pugui exercir, si escau, 
contra qualsevol altra persona. 
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure de cap manera sobre els 
treballadors. 
  
Equips de treball i mitjans de protecció. 
  
1. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que els equips de treball siguin adequats per al treball 
que s'hagi de fer i convenientment adaptats a aquest efecte, de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels 
treballadors al utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat 
i la salut dels treballadors, l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal que: 

a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització. 
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels treballadors 
específicament capacitats per a això. 

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de 
les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin 
necessaris. Els equips de protecció individual s'han d'utilitzar quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar 
suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments 
d'organització del treball. 
 

6. Principis bàsics de l'activitat preventiva d'aquesta 
obra 
 
D'acord amb els art. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, s'estableix que:  
 
1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst en el capítol anterior, d'acord 
amb els següents principis generals: 
 a) Evitar els riscos.  
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  
c) Combatre els riscos a l'origen.  

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i reduir 
els efectes en la salut.  
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  
f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.  
g) 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.  
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.  
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.  
2. L'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les tasques.  
3. L'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  
4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions o imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, les quals només podran adoptar quan la magnitud d'aquests riscos sigui 
substancialment inferior a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.  
5. Podran concertar operacions d'assegurança que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a 
ells mateixos i les societats cooperatives respecte als seus socis l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball 
personal.  
   
Avaluació dels riscos.  
 
1. La prevenció de riscos laborals haurà d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el conjunt de 
les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla de 
prevenció de riscos laborals a què es refereix el paràgraf següent.  
Aquest pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure l'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, 
les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos 
en l'empresa, en els termes que reglamentàriament s'estableixin .  
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser duts a terme 
per fases de forma programada, són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva a què es 
refereixen els paràgrafs següents:  
a) L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en 
compte, amb caràcter general, la naturalesa de l'activitat, les característiques dels llocs de treball existents i dels 
treballadors que hagin d'exercir Mateixa avaluació s'ha de fer en ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les 
substàncies o preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà en compte 
aquelles altres actuacions que s'hagin de desenvolupar de conformitat amb el que disposa la normativa sobre 
protecció de riscos específics i activitats d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canviïn les 
condicions de treball i, en tot cas, s'ha de sotmetre a consideració i es revisarà, si fos necessari, en ocasió dels 
danys per a la salut que s'hagin produït.  
Quan el resultat de l'avaluació ho fes necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de treball i 
de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per detectar situacions potencialment perilloses.  
b) Si els resultats de l'avaluació que preveu el paràgraf a) posessin de manifest situacions de risc, l'empresari 
realitzarà aquelles activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos. Aquestes 
activitats seran objecte de planificació per l'empresari, incloent per a cada activitat preventiva el termini per fer-la, la 
designació de responsables i els recursos humans i materials necessaris per a la seva execució.  
L'empresari s'ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació, efectuant per 
a això un seguiment continu d'aquesta.  
Les activitats de prevenció han de ser modificades quan s'apreciï per l'empresari, com a conseqüència dels controls 
periòdics previstos en el paràgraf a) anterior, la seva inadequació als fins de protecció requerits.  
2 bis. Les empreses, en atenció al nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de les activitats realitzades, 
podran realitzar el pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva de 
forma simplificada, sempre que això no suposi una reducció del nivell de protecció de la seguretat i salut dels 
treballadors i en els termes que reglamentàriament es determinin. 
3. Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, en ocasió de la vigilància de la salut que 
preveu l'article 22, apareguin indicis que les mesures de prevenció són insuficients, l'empresari de dur a terme una 
investigació al respecte, per tal de detectar les causes d'aquests fets.  
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7. Gestió mediambiental 
 
7.1. Sostenibilitat ambiental 
 
7.1.1. Problemes ambientals existents que són rellevants en els voltants de l'obra 
 
Es contemplen en aquesta Memòria de Seguretat, la influència i impacte del procés constructiu de la mateixa sobre 
el medi ambient en què es desenvolupa. 
 
L'objectiu és que la prevenció aplicada a la sostenibilitat durant el procés constructiu de l'obra permeti que el 
desenvolupament de la mateixa sigui respectuosa amb el medi ambient, amb els recursos naturals, el patrimoni 
cultural i arqueològic, al tractament dels residus i amb el medi urbà. 
 

Impacte sobre els recursos naturals  

Desastres i accidents majors:  
No són d'esperar desastres i accidents majors en aquesta 
obra, per les característiques de les operacions que es van a 
realitzar, pels materials utilitzats i per l'entorn de la mateixa. 

 X 

Contaminació ambiental:  
No s'espera contaminació ambiental com a conseqüència dels 
processos productius utilitzats en aquesta obra, per les 
característiques de les operacions que es van a realitzar, pels 
materials utilitzats i per l'entorn de la mateixa:  

 

Contaminació del sòl -- 

Contaminació de l'aigua -- 

Contaminació atmosfèrica -- 

Contaminació acústica -- 

 
 

Impacte contra el patrimoni cultural  

Restes arqueològiques:  
En principi no s'espera la troballa de restes arqueològiques 
durant les excavacions i / o el moviment de terres. Qualsevol 
indici, sospita o resta trobat, serà comunicat a les autoritats 
seguint els protocols establerts per la normativa. 

-- 

 
 

Impacte sobre el medi urbà  

Contaminació del medi urbà:  
No s'espera contaminació del medi urbà com a conseqüència 
dels processos productius utilitzats en aquesta obra, per les 
característiques de les operacions que es van a realitzar, pels 
materials utilitzats i per l'entorn de la mateixa, a excepció de la 
contaminació acústica que pogués ocasionar com a 
conseqüència del desenvolupament de determinades tasques 
constructives:  

X 

Contaminació del sòl urbà -- 

Contaminació atmosfèrica -- 

Contaminació acústica X 

 
 

Riscos sanitaris  

No són de témer riscos sanitaris ni com a conseqüència de 
l'activitat desenvolupada ni pels residus generats durant el 
procés constructiu.  

-- 

7.1.2. Probables efectes significatius en el medi ambient 
 
Impacte sobre el medi urbà 
 
Les operacions realitzades durant el procés constructiu, no tenen perquè causar cap impacte sobre el medi urbà: 
hàbitats, població, patrimoni històric artístic, instal·lacions, dotació mobiliària, zones urbanes, espais verds, etc. 
 
No obstant això i si fos el cas, s'interrompran els treballs a la zona o àrea afectades, per tal de trobar solucions, 
processos o procediments que minimitzin aquest impacte. 
En aquestes circumstàncies s'establiran les línies de treball, a més d'estudiar i planificar les actuacions que permetin 
finalitzar les obres minimitzant les conseqüències negatives en el medi urbà. 
 
Mesures adoptades per fer front a l'impacte de l'entorn urbà 
 
 

Relació de mesures de protecció adoptades en aquesta 
obra per fer front a l'impacte de l'entorn urbà. 

 

Xarxes de protecció X 

Delimitació de l'espai i senyalització de les zones X 

Limitació d'accessos X 

Protecció de l'espai urbà (retirada, desviament o 
reposicionament de senyals, semàfors, fanals, instal·lacions 
urbanes, etc ..) 

X 

Retirada de mobiliari urbà X 

Protecció d'arbres X 

Retirada d'arbustos, tanques i plantes X 

Reposicions en finalitzar les obres X 

Protecció del patrimoni històric artístic (fonts, estàtues, 
escultures, façanes protegides, etc ..) 

X 

Limitació d'horaris de trànsit de mercaderies X 

Altres -- 

        

7.1.3. Tractament de residus 
 
Antecedents 
 
Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició. 
 
Els residus de construcció i demolició (RCD), procedeixen en la seva major part dels enderrocs o de rebuigs dels 
materials de construcció, i es coneixen habitualment com els "runa" de l'obra. 
Aquests residus s'estan portant en la seva major part a abocador, donades les favorables condicions de preu que 
proporcionin aquests amb uns costos d'abocament que fan que no sigui competitiva cap altra operació més 
ecològica. En el pitjor dels casos (normalment amb desconeixement de la DF de l'obra), s'aboquen de forma 
incontrolada, amb l'impacte visual i ecològic consegüent.  
    
Els residus de l'obra s'adequaran a la RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2001, de la Secretaria General de Medi 
Ambient, va publicar l'aprovació de l'1 de juny de 2001, de l'I Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició 
(2008-2015 ) (II PNRCD).  
 
Classificació dels Residus Perillosos a la Llista europea de residus (LER) 
 
La definició dels residus és la prevista en la LER, d'aplicació des del 1 de gener de 2002, que ha estat transposada al 
dret espanyol en l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer. Dins d'aquesta llista estan identificats mitjançant asteriscs 
els RP, que són els que presenten algunes de les característiques de perillositat enumerades a la taula 5 de l'annex I 
del reglament per l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de 
juliol, modificat pel Reial Decret 952/1997, de 20 de juny.  
 
La taxonomia utilitzada per identificar tots els residus possibles s'estructura en un arbre classificatori que s'inicia 
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agrupant-los en 20 grans grups o capítols, corresponent el LER N º 17 de RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES). 
 
Aquest capítol considera RP aquells que contenen substàncies perilloses en les mescles o fraccions separades de 
runes de la construcció i la demolició (inclosa la terra excavada de zones contaminades). 
En aquest cas, només es consideren perillosos una petita part d'aquests, constituïda per materials, mescles, fangs 
de drenatge, terres o pedres que estiguin contaminats amb substàncies perilloses o que continguin mercuri, PCB's o 
amiant, sent aquests últims (materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant) els més abundants 
entre els residus perillosos. 
 
Pel que fa als sòls contaminats, són objecte del Pla Nacional de Sòls Contaminats, integrat en aquest Pla Nacional 
Integral de Residus, elaborat seguint els criteris establerts en el RD 9 / 2005, de 14 de gener.  
 
 
Gestió de residus 
 
La gestió correcta de residus serveix per evitar que es produeixin pèrdues degudes a vessaments o contaminació 
dels materials, per a això es tracta d'implantar sistemes i procediments adequats que garanteixin la correcta 
manipulació de les matèries primeres i els productes, perquè no es converteixin en residus, és a dir per minimitzar el 
volum de residus generats.  
 
En aquest sentit, té una gran importància l'anàlisi freqüent dels diferents residus que es generen per poder 
determinar amb precisió les seves característiques, conèixer les possibilitats de reciclatge o recuperació, i definir els 
procediments de gestió idonis. La bona gestió es reflectirà per: 
 
 la implantació d'un registre dels residus generats 
 l'habilitació d'una zona de emmagatzematge neta i endreçades, amb els sistemes necessaris de recollida de 

vessaments, tot això segons estableix la legislació en matèria de residus. 
 
Segregació en l'origen 
 
És la pràctica de minimització més simple i econòmica, i la que evidentment es va a utilitzar de manera generalitzada 
a l'obra, ja que pot emprar-se amb la major part dels residus generats i normalment requereix canvis mínims en els 
processos.  
 
Cal considerar que la barreja de dos tipus de residus, un d'ells perillós, obliga a gestionar el volum total com a residu 
perillós. En conseqüència la barreja de diferents tipus de residus dificulta i encareix qualsevol intent de reciclatge o 
recuperació dels residus i limita les opcions posteriors del seu tractament.  
 
Aquesta obra, com a productora d'aquest tipus de residus està obligada, a lliurar-los a un gestor de residus o a 
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració que inclogui aquestes operacions:  
 
 Com a productor o posseïdor de runes sufragarà els costos de gestió dels residus generats. 
 Fins a la retirada, s'adquireix el compromís de mantenir els residus en condicions d'higiene i seguretat mentre 

aquests es trobin en la mateixa. 
 Els productes d'un residu susceptible de ser reciclat o de valorització haurà de destinar a aquests fins, evitant la 

seva eliminació en tots els casos que sigui possible. 
 En l'obra està prohibit l'abandonament, abocament o eliminació incontrolada de residus i tota mescla o dilució 

d'aquests que dificulti la gestió. 
 Finalment s'adquireix el compromís de segregar tots els residus que sigui possible, per tal de no generar més 

residus dels necessaris o convertir en perillosos els residus que no ho són al barrejar-los.  
 
Reciclatge i recuperació 
 
Una alternativa òptima de gestió consisteix a aprofitar els residus generats (per exemple les terres excavades de 
l'obra), reciclats en la mateixa obra (farcits, explanacions o pactes en préstec) o en una altra obra. 
Aquesta tècnica en l'obra redueix els costos d'eliminació, redueix les matèries primeres i proporciona ingressos per la 
venda d'aquest tipus de residus. 
L'eficàcia dependrà de la capacitat de segregació dels residus recuperables d'altres residus del procés, el que 
assegurarà que el residu no estigui contaminat i que la concentració del material recuperable sigui màxima.  
 
 

Valorització i eliminació de residus 
 
Tal com s'estableix en l'ANNEX I de l'Ordre MAM/304/2002: Operacions de valorització i eliminació de residus, i de 
conformitat amb la Decisió 96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig, per la qual es modifiquen els annexos IIA i IIB 
de la Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus, s'estableixen les següents Operacions d'eliminació en 
obra, amb el seu estudi relatiu a les accions decidides:  
 

Codi LER Emmagatzematge Operacions d'eliminació en obra  

17 01 01 
Formigó 

 
17 01 02 

Maons 
 

17 01 03 

Teules i materials ceràmics  
 

17 08 02 
Materials de construcció a 
partir de guix distints dels 

especificats en el codi 17 08 
01. 

Contenidor  
Barrejats  

Retirada de l'obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit: 
D5 Abocament realitzat en llocs especialment 

dissenyats 
 
Consideració: 
Inertes o assimilables a inertes 
 
Poder contaminant: Relativament baix 
 
Impacte visual:  
Amb freqüència alt pel gran volum que ocupen i 
per l'escàs control ambiental exercit sobre els 
terrenys que es trien per al seu dipòsit.  
 
Impacte ecològic:  
Negatiu, a causa del balafiament de matèries 
primeres que implica aquest tipus de gestió, 
que no contempla el reciclatge.  
 

17 02 01 
Maons 

Apilament 

Retirada de l'obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit:  
R7 Recuperació de certs components utilitzats 
per a reduir la contaminació. 
 
Consideració:  
Inertes o assimilables a inertes.  
 
Poder contaminant: Relativament baix. 
Impacte visual: Al ser reutilitzades, l'impacte 
ambiental és baix.  
 
Impacte ecològic: Positiu, a causa de la 
reutilització en part de matèries primeres en el 
reciclatge.  
 

17 02 02 
Vidre 

Contenidor  

Retirada de l'obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit:  
R7 Recuperació de certs components utilitzats 
per a reduir la contaminació. 
 
Consideració:  
Inertes o assimilables a inertes.  
 
Poder contaminant: Relativament baix. 
 
Impacte visual:  
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Al ser reutilitzades, l'impacte ambiental és baix.  
 
Impacte ecològic: Positiu, a causa de la 
reutilització en part de matèries primeres en el 
reciclatge. 

17 02 03 
Plàstic 

 
17 04 05 
Ferro i acer 

Contenidor  
Barrejats 

Retirada de l'obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit:  
R4 Reciclat o recuperació de metalls i de 
compostos metàl·lics. 
R5 Reciclat o recuperació d'altres matèries 
inorgàniques. 
 
Consideració:  
Inertes o assimilables a inertes 
 
Poder contaminant: Relativament baix. 
 
Impacte visual: 
Al ser reutilitzades, l'impacte ambiental és baix.  
 
Impacte ecològic: 
Positiu, a causa de la reutilització en part de 
matèries primeres en el reciclatge. 

17 05 04 
Terra i pedres distintes de 
ls'especificades en el codi  

17 05 03 

Apilament 

Retirada de l'obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit: 
R10 Tractament de sòls, produint un benefici a 
l'agricultura o una millora ecològica dels 
mateixos. 
 
Consideració:  
Inertes o assimilables a inertes. 
 
Poder contaminant: Relativament baix. 
 
Impacte visual: 
Al ser reutilitzades, l'impacte ambiental és baix.  
 
Impacte ecològic: 
Positiu, a causa de la reutilització en part de 
matèries primeres en el reciclatge. 

17 06 04 
Materials d'aïllament distints 
dels especificats en els codis  

17 06 01 i 1 7 06 03. 

Contenidor  

Retirada de l'obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit: 
D5 Abocament realitzat en llocs especialment 
dissenyats 
 
Consideració:  
Inertes o assimilables a inertes. 
 
Poder contaminant: Relativament baix. 
 
Impacte visual:  
Amb freqüència alt pel gran volum que ocupen i 
per l'escàs control ambiental exercit sobre els 
terrenys que es trien per al seu dipòsit.  
 

Impacte ecològic:  
Negatiu, a causa del balafiament de matèries 
primeres que implica aquest tipus de gestió, 
que no contempla el reciclatge.  
 

17 09 03 
Altres residus de 

construcció i demolició 
(inclosos els residus 

barrejats) que contenen 
substàncies  perilloses 

Contenidor 
especial  

(seguint les 
recomanacions 

dels fabricantons)  
 

Retirada de l'obra: 
Mitjançant camions. 
 
Dipòsit: 
D5 Abocament realitzat en llocs especialment 
dissenyats 
 
Consideració:  
Agressiu. 
 
Poder contaminant: Alt 
 
Impacte visual:  
Mínim donat el petit volum que ocupen a 
tractar-se de quantitats petites, no causen 
impacte visual. 
 
Impacte ecològic: 
Negatiu, a causa de la varietat de components 
químics i agressius que en la seva major part a 
causa de les petites quantitats tractades, fa que 
no es contempli el reciclatge.  

 
      

Embalatges de 
productes de 
construcció  

Segons material 

 
Les etapes de producció, transport o 
magatzematge, on es manegen amb freqüència 
els productes acabats o semiacabats i les 
matèries primeres, poden originar un alt 
percentatge de residus. Segons el component 
principal del material dels embalatges, es 
classificaran en algun de grups especificats 
anteriorment. 

 
 
Operacions d'eliminació:  

 
D1 Dipòsit sobre el sòl o en el seu Interior (per exemple, abocament, etc.).  
D2 Tractament al mig terrestre (per exemple, biodegradació de residus líquids o fangs en el sòl, etc.).  
D5 Abocament en llocs especialment dissenyats (per exemple, col·locació en cel·les estances separades, recobertes i aïllades 

entre si i el medi ambient, etc.). 
D10 Incineració en terra.  
D12 Dipòsit permanent (per exemple, col·locació de contenidors en una mina, etc.).  
D14 Envasat previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D13.  
 
 
Valorització: 
R1 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia. 
R4 Reciclat o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics.  
R5 Reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques.  
R7 Recuperació de components utilitzats per a reduir la contaminació.  
R10 Tractament de sòls, produint un benefici a l'agricultura o una millora ecològica dels mateixos.  
R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R10 . 
R12 Intercanvi de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R11 .  
R13 Acumulació de residus per a sotmetre'ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R1 i R12 (a exclusió de 

l'emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de la producció).  
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Productes químics - Etiquetatge 
 
La utilització dels productes químics en l'obra va en augment. 
 
Però els productes químics han d'estar etiquetats i els seus subministradors han de proporcionar les fitxes de 
seguretat, que permeten prendre accions davant accidents de diversa naturalesa, però també davant 
l'emmagatzematge i abocament residual dels mateixos. 
 
Des de l'1 de desembre de 2010, les substàncies químiques han de ser etiquetades segons les disposicions del 
Reglament CLP, (sigles en anglès de classificació, etiquetatge i envasat), que suposa l'aplicació del sistema mundial 
harmonitzat de classificació i etiquetatge de productes químics. 
 

Aquestes etiquetes comporten nous pictogrames de perill, una menció d'advertència i 
mencions de perills. 
 
 Per als preparats (mescles de substàncies), les noves etiquetes seran obligatòries 

al juny de 2015. 
 Per als productes que estiguin al mercat des de l'1 de desembre de 2010, aquest 

nou format coexistirà amb l'anterior fins l'1 de desembre de 2012 per les 
substàncies i fins al 1 juny 2017 per als preparats. 

 
L'etiqueta identifica el producte i al responsable de la seva comercialització, així com, aporta informació sobre els 
riscos que presenta, principalment des del punt de vista de la seguretat i de les vies d'entrada a l'organisme en cas 
d'exposició, tal com s'observa en la figura següent:  
 

 

 
Els perills més significatius estan identificats pels símbols (pictogrames) i indicacions de perill que s'especifiquen en 
la imatge següent: 

 
 
Les indicacions de perill o frases de risc descriuen la naturalesa dels perills d'una substància o barreja perillosa, 
incloent quan sigui procedent el grau o categoria de perill. 
Les indicacions de perill o frases de risc de l'antic reglament europeu (frases R) es diuen ara frases H i EUH12 amb 
el Reglament CLP. 
 
Frases H i EUH12 
 

És important destacar que, en general, les frases són molt similars, encara que poden tenir una redacció 
lleugerament diferent entre les frases de risc atribuïdes al RD 363/1995 (frases R) i les frases H i EUH 
corresponents de l'etiquetatge del Reglament CLP. 
D'altra banda, el CLP no contempla tots els riscos per al medi ambient, excloent les indicacions de perill per 
als contaminants de sòls i els atmosfèrics, així com les indicacions corresponents a substàncies tòxiques, 
persistents i bioacumulatives (TPB). 

 
Frases P 

 
Un consell de prudència és una frase que descriu la mesura o mesures recomanades per minimitzar o evitar 
els efectes adversos causats per l'exposició a una substància o barreja perillosa durant el seu ús o eliminació. 
Els anteriors consells de prudència (frases S) passen a denominar amb el Reglament CLP frases P, i es 
classifiquen en quatre grups: prevenció, resposta, emmagatzematge i eliminació. 

 
Per aconseguir unes adequades mesures preventives en l'obra respecte als productes químic, s'estableixen els 
següents sistemes de comunicació i informació relatius als riscos químics: 
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Relació de mesures de protecció adoptades en aquesta 
obra respecte als productes de risc químic 

 

Informar sobre els pictogrames anteriors a tots els 
treballadors de l'obra 

X 

Senyalització de tots aquells llocs en què s'utilitzin els 
productes químics 

X 

Obligatorietat de comunicació per escrit de tota empresa en 
l'obra que utilitzeu substàncies químiques, indicant en la 
comunicació la seva naturalesa i tipus 

X 

Informació a tots els treballadors sobre la naturalesa dels 
productes i substàncies químiques utilitzades en l'obra 

X 

Limitació d'accessos a les zones d'utilització de productes 
químics 

X 

Limitació d'activitats amb el maneig de productes i 
substàncies químiques que puguin ocasionar riscos a altres 
treballadors. 

X 

Altres -- 

        
S'hauran de etiquetar tots els productes que es manipulin, ja siguin productes de partida, intermedis o de reacció, 
inclosos els residus i establir una limitació d'activitats amb el maneig de productes i substàncies químiques que 
puguin ocasionar riscos a altres treballadors. 
 
 
Productes químics - Taula de correspondències (orientativa) de les classes i pictogrames de perill entre 
l'antic Reglament Europeu (RE) i el nou (CLP) 
 
Es mostra en aquesta taula de correspondències (de caràcter orientatiu,) les classes i pictogrames de perill entre 
l'antic Reglament Europeu (RE) i el nou Reglament Europeu 1272/2008 (CLP), que regula la classificació, 
etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i que pretén harmonitzar la classificació i etiquetatge a nivell 
global, ja que es basa en el Sistema global Harmonitzat (SGA) de les Nacions Unides. 
 

Es manté les frases traduïdes directament en l'idioma que es mostraran en els envasos. 
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Productes químics - Frases H i EUH 
 
        

 
INDICACIONS DE PERILLS FÍSICS 

Es manté les frases traduïdes directament en l'idioma que es mostraran en els envasos. 

H200 
H201 
H202 
H203 
H204 
H205 
H220 
H221 
H222 

Explosivo inestable. 
Explosivo; peligro de explosión en masa. 
Explosivo; grave peligro de proyección. 
Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección. 
Peligro de incendio o de proyección. 
Peligro de explosión en masa en caso de incendio. 
Gas extremadamente inflamable. 
Gas inflamable. 
Aerosol extremadamente inflamable. 

H223 
H224 
H225 
H226 
H228 
H240 
H241 
H242 
H250 
H251 
H252 
H260 

 
H261 
H270 
H271 
H272 
H280 
H281 
H290 

Aerosol inflamable. 
Líquido y vapores extremadamente inflamables. 
Líquido y vapores muy inflamables. 
Líquidos y vapores inflamables. 
Sólido inflamable. 
Peligro de explosión en caso de calentamiento. 
Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento. 
Peligro de incendio en caso de calentamiento. 
Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. 
Se calienta espontáneamente; puede inflamarse. 
Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse. 
En contacto con agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse 
espontáneamente. 
En contacto con el agua desprende gases inflamables. 
Puede provocar o agravar un incendio; comburente. 
Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente. 
Puede agravar un incendio; comburente. 
Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 
Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 
Puede ser corrosivo para los metales. 

          

 
INDICACIONS DE PERILL PER A LA SALUT HUMANA 

Es manté les frases traduïdes directament en l'idioma que es mostraran en els envasos. 

H300 
H301 
H302 
H310 
H311 
H312 
H314 
H315 
H317 
H318 
H319 
H330 
H331 
H332 
H334 
H335 
H336 
H340 

 
H341 

 
H350 

 
H351 

 
H360 

 
 

H361 
 
 

H362 
H370 

 
 

H371 
 
 

Mortal en caso de ingestión. 
Tóxico en caso de ingestión. 
Nocivo en caso de ingestión. 
Mortal en contacto con la piel. 
Tóxico en contacto con la piel. 
Nocivo en contacto con la piel. 
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
Provoca irritación cutánea. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Provoca lesiones oculares graves. 
Provoca irritación ocular grave. 
Mortal en caso de inhalación. 
Tóxico en caso de inhalación. 
Nocivo en caso de inhalación. 
Puede provocar síntomas de alergia, asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 
Puede irritar las vías respiratorias. 
Puede provocar somnolencia o vértigo. 
Puede provocar defectos genéticos «Se indicará la vía de exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía». 
Se sospecha que provoca defectos genéticos «Se indicará la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía». 
Puede provocar cáncer «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía». 
Se sospecha que provoca cáncer «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía». 
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto «Indíquese el efecto específico si se conoce» 
«Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se 
produce por ninguna otra vía». 
Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto «Indíquese el efecto específico si se 
conoce» «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el 
peligro no se produce por ninguna otra vía». 
Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 
Provoca daños en los órganos «O indíquense todos los órganos afectados, si se conocen» 
«Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se 
produce por ninguna otra vía». 
Puede provocar daños en los órganos «O indíquense todos los órganos afectados, si se 
conocen» «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el 
peligro no se produce por ninguna otra vía». 
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H372 
 
 

H373 
 
 

H400 
H410 
H411 
H412 
H413 

Provoca daños en los órganos «Indíquense todos los órganos afectados, si se conocen» 
tras exposiciones prolongadas o repetidas «Indíquese la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía». 
Puede provocar daños en los órganos «Indíquense todos los órganos afectados, si se 
conocen» tras exposiciones prolongadas o repetidas «Indíquese la vía de exposición si se ha 
demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía». 
Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

     

 
FRASES EUH 

Es manté les frases traduïdes directament en l'idioma que es mostraran en els envasos. 

EUH001 
EUH006 
EUH014 
EUH018 
EUH019 
EUH044 
EUH029 
EUH031 
EUH032 
EUH066 
EUH070 
EUH071 
EUH059 
EUH201 
EUH202 

 
EUH203 
EUH204 
EUH205 
EUH206 
EUH207 

 
EUH208 
EUH209 
EUH210 

Explosivo en estado seco. 
Explosivo en contacto o sin contacto con el aire. 
Reacciona violentamente con el agua. 
Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables. 
Puede formar peróxidos explosivos. 
Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 
En contacto con agua libera gases tóxicos. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
Tóxico en contacto con los ojos. 
Corrosivo para las vías respiratorias. 
Peligroso para la capa de ozono. 
Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar  
Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener 
fuera del alcance de los niños. 
Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica. 
Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. 
Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica 
¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos. (Cl) 
¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos. 
Ver la información facilitada por el fabricante. Seguir las instrucciones de seguretat 
Contiene (nombre de la sustancia sensibilizante). Puede provocar una reacción alérgica 
Puede inflamarse fácilmente al usarlo 
Puede solicitarse la ficha de datos de seguretat 

     
Productes químics - Frases P 
 

 
CONSELLS DE PRUDÈNCIA 

Es manté les frases traduïdes directament en l'idioma que es mostraran en els envasos. 

P101 
P102 
P103 

 
 
 

P201 
P202 

 
P210 

 
P211 
P220 
P221 
P222 
P223 

 

 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Leer la etiqueta antes del uso. 
 

CONSELLS DE PRUDÈNCIA DE PREVENCIÓ 
 
Solicitar instrucciones especiales antes del uso. 
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de 
seguretat. 
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No 
fumar. 
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 
Mantener o almacenar alejado de la ropa /…/ materiales combustibles. 
Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles… 
No dejar que entre en contacto con el aire. 
Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona 

P230 
P231 
P232 
P233 
P234 
P235 
P240 
P241 
P242 
P243 
P244 
P250 
P251 
P260 
P261 
P262 
P263 
P264 
P270 
P271 
P272 
P273 
P280 
P281 
P282 
P283 
P284 
P285 

 
 
 

P301 
P302 
P303 
P304 
P305 
P306 
P307 
P308 
P309 
P310 
P311 
P312 
P313 
P314 
P315 
P320 
P321 
P322 
P330 
P331 
P332 
P333 
P334 
P335 
P336 
P337 
P338 
P340 

 
P341 

 

violentamente y puede provocar una llamarada. 
Mantener humedecido con… 
Manipular en gas inerte. 
Proteger de la humedad. 
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
Conservar únicamente en el recipiente original. 
Mantener en lugar fresco. 
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación /.../ antideflagrante. 
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 
Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite. 
Evitar la abrasión/el choque /.../ la fricción. 
Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso. 
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. 
Lavarse … concienzudamente tras la manipulación. 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
Evitar su liberación al medio ambiente. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 
Llevar guantes/gafas/máscara que aíslen del frío. 
Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas. 
Llevar equipo de protección respiratoria. 
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. 
 

CONSELLS DE PRUDÈNCIA DE RESPOSTA 
 

EN CASO DE INGESTIÓN: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
EN CASO DE INHALACIÓN: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: 
EN CASO DE exposición: 
EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: 
EN CASO DE exposición o malestar: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. 
Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico. 
Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. 
Consultar a un médico. 
Consultar a un médico en caso de malestar. 
Consultar a un médico inmediatamente. 
Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta). 
Se necesita un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta). 
Se necesitan medidas específicas (ver … en esta etiqueta). 
Enjuagarse la boca. 
NO provocar el vómito. 
En caso de irritación cutánea: 
En caso de irritación o erupción cutánea: 
Sumergir en agua fresca/ aplicar compresas húmedas. 
Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel. 
Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada. 
Si persiste la irritación ocular: 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar. 
Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
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posición confortable para respirar. 
En caso de síntomas respiratorios: 
Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Lavar con agua y jabón abundantes. 
Aclararse la piel con agua/ducharse. 
Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de 
quitarse la ropa. 
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar. 
En caso de incendio: 
En caso de incendio importante y en grandes cantidades: 
Riesgo de explosión en caso de incendio. 
NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos. 
Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones 
habituales. 
Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. 
Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. 
Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. 
Utilizar … para apagarlo. 
Evacuar la zona. 
Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. 
Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. 
Recoger el vertido. 
 

CONSELLS DE PRUDÈNCIA DE EMMAGATZEMATGE 
 

Almacenar … 
Almacenar en un lugar seco. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Almacenar en un recipiente cerrado. 
Guardar bajo llave. 
Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/… con revestimiento interior 
resistente. 
Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga. 
Proteger de la luz del sol. 
Almacenar a temperaturas no superiores a … ºC/…ºF. 
No exponer a temperaturas superiores a 50 ºC/122 ºF. 
Almacenar las cantidades a granel superiores a … kg/… lbs a temperaturas no superiores 
a … ºC/…ºF. 
Almacenar alejado de otros materiales. 
Almacenar el contenido en … 
 

CONSELLS DE PRUDÈNCIA DE ELIMINACIÓ 
 
Eliminar el contenido/el recipiente en … 

   
 
 
Productes químics - Emmagatzematge 
 
Les mesures preventives que s'han de tenir en compte per emmagatzemar els productes químics en obra són: 
 

Relació de mesures preventives adoptades en aquesta obra respecte a 
l'emmagatzematge de productes químics 

 

S'ha preparat en l'obra un lloc adequat per emmagatzemar els productes químics, 
disposant dels mitjans d'extinció correctes segons els productes per evitar que es 
produeixin accidents. 

X 

Emmagatzemar les substàncies perilloses degudament separades, agrupades pel tipus 
de risc que poden generar (tòxic, d'incendi, etc.) i respectant les incompatibilitats que 

X 

existeixen entre elles, per exemple, les substàncies combustibles i reductores han 
d'estar separades de les oxidants i de les tòxiques. 

Guardar en els llocs de treball les quantitats de productes químics que siguin 
estrictament necessàries. D'aquesta manera, és més fàcil aïllar i disminuir els perills que 
es deriven de la seva manipulació i dotar a les instal·lacions i locals dels mitjans de 
seguretat adequats. 

X 

No guardar els líquids perillosos en recipients oberts. Els envasos adequats per a 
aquesta finalitat s'han de tancar després de ser usats o quan quedin buits 

X 

Escollir el recipient adequat per a guardar cada tipus de substància química i tenir en 
compte el possible efecte corrosiu que pugui tenir sobre el material de construcció de 
l'envàs. Els recipients metàl·lics són els més segurs. 

X 

Tenir en compte que el fred i la calor deterioren el plàstic, pel que aquest tipus 
d'envasos han de ser revisats amb freqüència i mantenir protegits del sol i de les baixes 
temperatures. Els envasos utilitzats per guardar substàncies perilloses han de ser 
homologats. 

X 

Disposar d'una bona ventilació en els locals, especialment en els llocs on 
s'emmagatzemen substàncies tòxiques o inflamables, així com sistemes de drenatge 
que ajudin a controlar els vessaments que es puguin produir (reixetes, canalitzacions, 
etc.) 

X 

Dividir les superfícies dels locals d'emmagatzematge en seccions distanciades unes de 
les altres, que agrupen els diferents productes, identificant clarament que substàncies 
són (sempre amb etiqueta normalitzada) i la seva quantitat. Això permet en el cas d'una 
fuita, vessament o incendi, conèixer amb precisió la naturalesa dels productes 
emmagatzemats i actuar amb els mitjans adequats. 

X 

Evitar realitzar treballs que produeixin espurnes o que generin calor (esmerilar, soldar, 
esmolar, etc.) prop de les zones d'emmagatzematge, així com el transvasar substàncies 
perilloses 

X 

Els locals on s'emmagatzemin substàncies químiques inflamables, a més,  han de 
complir amb una sèrie de requisits bàsics: evitar l'existència dels focus de calor, 
disposar de parets de tancament resistents al foc i amb porta metàl·lica; comptar amb 
una instal·lació elèctrica anti -deflagrant; tenir una paret o teulada que actuï com a 
parament feble perquè en cas deflagració s'alliberi la pressió a un lloc segur, i disposar 
de mitjans de detecció i protecció contra incendis.  

X 

Seguir procediments segurs en les operacions de manipulació i emmagatzematge.  
Les persones que treballin amb substàncies químiques han estat informades i formades 
sobre els riscos que comporta treballar amb elles. 

X 

Els proveïdors indiquen que els seus productes no es poden transvasar a altres 
recipients, però de vegades és necessari passar un producte a un envàs més petit per 
poder travar de forma més còmoda. És aquí quan es poden produir accidents ja que 
podem confondre un recipient amb un altre i produir manipulacions indegudes que són 
causa d'accidents. En aquests casos hauran d'extremar les precaucions 

X 

No transvasar mai a recipients que puguin confondre amb líquids que es poden beure 
(Ampolles d'aigua, refrescos, sucs, etc.) 

X 

 
 
Productes químics - Gestió dels residus químics 
 
La gestió dels productes químics en l'obra arriba fins i tot la pròpia gestió dels seus residus. 
 
A causa de la diversa procedència i la multitud de productes químics, en la gestió dels residus es seguiran les 
especificacions de les fitxes de seguretat dels productes utilitzats, que indiquen la forma de desfer-se dels residus 
que es formen en acabar d'usar-los ja que poden comprometre, no només el medi ambient, sinó també la seguretat 
dels treballadors. 
Tanmateix, a més se seguiran les especificacions que sobre això s'hauran establert en el Pla de Gestió de Residus 
de l'Obra. 
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7.1.4. Soroll ambiental 
 
En nucli urbà 
 
A) Atenuació per la distància. Fonts sonores puntuals i lineals. 
 

En el medi urbà, es barregen les fonts de soroll Puntuals procedents de l'obra (a més de les procedent del propi 
entorn) i les Lineals procedents de les vies de circulació. 
No obstant això, l'atenuació depèn de la distància, és a dir: A major distància del focus major atenuació de 
manera que les edificacions confrontant estaran més afectades de sorolls molestos que les més allunyades  

 

B) Atenuació per absorció de l'aire. 
 

L'atenuació de les ones sonores en l'atmosfera, a penes afecta en el medi urbà, ja que les distàncies entre 
edificis són curtes, de manera que l'atenuació del so no s'aconsegueix per aquests mitjans, sinó per altres. 
 
No obstant això: Com més gran sigui la freqüència del so, major és l'atenuació experimentada. 

 
C) Influència de la temperatura i del vent en la propagació. 
 

Les variacions de temperatura afecten poc en el medi urbà a l'atenuació en la propagació de sons, de manera 
que no es pren en consideració.  

 
D) Obstacles. 
 

No obstant això els obstacles si que juguen un paper important en l'atenuació dels sons. Els propis edificis 
confrontants s'interposen com un obstacle entre la font emissora de l'obra i el receptor. Quan una ona sonora 
troba un obstacle sòlid, una part de l'energia és reflectida per l'obstacle, una altra part és absorbida pel mateix, 
penetrant en el seu interior i transformant-se en vibracions mecàniques que poden eventualment radiar noves 
ones acústiques i, finalment, el resta de l'energia "voreja" l'obstacle, produint-se una pertorbació del camp 
acústic per efecte de la difracció. Per tant la atenuació en medi urbà si que depèn dels obstacles trobats: 
Interposar obstacles atenua el so. 

 
E) L'efecte "terra". 

 
L '"efecte terra" o les alteracions produïdes en la propagació d'un so per la presència d'un determinat tipus de 
sòl també afecta en major o menor mesura, sobretot als sorolls acompanyats de vibracions. 
L'atenuació en medi urbà depèn del tipus de sòl: I´existència de vegetació sempre atenua el so. 
 

Mesures adoptades per fer front a l'impacte per soroll en medi urbà: 
 

Relació de característiques de l'obra que permeten 
assegurar la minimització en l'impacte per soroll sobre el 
medi urbà 

 

Atenuació del soroll com a conseqüència de l'allunyament de 
l'obra als punts crítics (nidificació d'espècies, hàbitat, zones 
de reproducció, etc ..) 

-- 

Tendència a l'obra a la generació de sons (màquines, equips, 
operacions de treball, etc ..) de freqüències elevades 

X 

Predominança natural dels vents en sentit contrari als punts a 
protegir del medi ambient 

-- 

Interposició d'obstacles naturals (arbredes, turons, accidents 
del terreny, et ..) entre l'obra i els punts a protegir del medi 
ambient 

X 

Naturalesa del sòl o "efecte terra" beneficien l'atenuació en la 
propagació dels sons generats per l'obra  

X 

Altres -- 

        
 

Relació de mesures adoptades en l'obra que permeten 
assegurar la minimització en l'impacte per soroll sobre el 
medi urbà 

 

Modificació del sistema constructiu inicialment previst en el 
projecte per minimitzar la generació de sorolls, vibracions o 
molèsties en el medi urbà 

X 

Planificació dels treballs que més impacte per soroll generin, 
fora dels horaris que provoquin més molèsties al veïnat 
(inclosos caps de setmana)  

X 

Desviament d'itineraris de circulació per evitar els sorolls i 
vibracions sobretot en les operacions de càrrega i descàrrega 

X 

Interposició d'obstacles artificials (pantalles) per atenuar 
l'impacte per soroll 

X 

Utilització de sistemes productius que generin menys soroll 
entre els disponibles del mercat 

X 

Altres -- 

        
 
 

7.2. Neteja i tasques de fi d'obra 
 
Les operacions de lliurament d'obra comporten determinades operacions de retirada de residus i runes, ordenació 
d'espais, retirada de mitjans auxiliars i neteja general. 
 
 Per a la neteja s'han d'usar les eines, màquines i equips adequats al que es va a netejar. 
 Les operacions de neteja no provocaran cap degradació del medi ambient per l'ús de greix, dissolvents, pintures 

o productes que puguin ser contaminants. 
 S'han de retirar totes les restes de materials, àrids, palets, runes, etc. de la mateixa manera que els envasos dels 

productes de neteja utilitzats. 
 L'eliminació d'aquests residus es farà seguint les mateixs'especificacions de recollida de materials i productes 

químics tractades, de manera que l'impacte final sobre el medi ambient sigui mínim.  
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8. Prevenció de riscos de l'obra 
 
8.1. Anàlisi dels mètodes d'execució i dels materials i equips a utilitzar 
 
8.1.1. Operacions prèvies a l'execució de l'obra 
 
Conforme el Projecte d'execució d'obra i el Pla de la mateixa, s'iniciaran les operacions prèvies a la realització de les 
obres, procedint a: 
 
 L'organització general de l'obra: Tancament, senyalització, desviaments de trànsit, accessos a l'obra de vianants 

i de vehicles, etc. tal com es grafia en els plànols. 
 Realització de les connexions provisionals de l'obra. 
 Col·locació dels serveis d'Higiene i Benestar 
 Reserva i condicionament d'espais per a recollida de materials paletitzats, tal com es grafia en els plànols. 
 Muntatge de grues i delimitació d'espais de treball seguint les especificacions grafiades en els plànols. 
 Acotació de les zones de treball i reserva d'espais. 
 Senyalització d'accessos a l'obra. 
 Amb anterioritat a l'inici dels treballs, s'han d'establir les instruccions de seguretat per a la circulació de les 

persones per l'obra, tal com es mostra en la taula següent: 
 

Tot el personal que accedeixi a aquesta obra, per circular haurà de conèixer i complir aquestes 
normes, independentment de les tasques que hagin de realitzar.  
Aquestes normes hauran d'estar exposades en l'obra, perfectament visibles a l'entrada, així com 
en els vestidors i en el tauler d'anuncis.  
Els recursos preventius de cada contractista o, si no els representants legals de cada empresa que 
realitzi algun treball en l'obra, hauran de lliurar una còpia a tots els seus treballadors presents en 
l'obra (incloent autònoms, subcontractes i subministradors).  
D'aquesta entrega s'ha de deixar constància escrita.  
 

NORMES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ PER l'OBRA  
 

 No entri en obra sense abans comunicar la seva presència, per a realitzar un efectiu control 
d'accés a obra, pel seu bé i el de la resta dels treballadors.  

 Utilitzeu per circular per l'obra calçat de seguretat amb plantilla metàl·lica i casc de protecció en 
correcte estat. 

 En cas de realitzar alguna feina amb eines o materials que puguin caure, el calçat ha de 
disposar també de puntera metàl·lica amb la finalitat de controlar el risc no evitable de caiguda 
d'objectes en manipulació.  

 Recordeu que els EPIS tenen una data de caducitat, passada la qual no garanteixen la seva 
efectivitat.  

 No camini per damunt de la runa (podria patir una torçada, una ensopegada, una caiguda, 
clavar-se una tatxa, ...).  

 No trepitgi sobre taulons o fustes a terra. Podria tenir algun clau.  
 Respecteu els senyals.  
 En cas de veure una senyalització de perill que talli el pas eviti el creuar-la. Aquesta 

senyalització està indicant una zona d'accés restringit o prohibit. Feu sempre cas dels cartells 
indicadors existents per l'obra.  

 No tregui o inutilitzi sota cap concepte, una protecció col·lectiva sense abans haver-ho 
consultat amb els recursos preventiu.  

 Només sota la supervisió dels esmentats recursos preventius es pot retirar una protecció i / o 
treballar sense ella.  

 Si en trobeu una protecció en mal estat o mal posada, adverteixi-ho immediatament als 
recursos preventius.  

 Circuli per l'obra sense presses. Anar corrent per l'obra li pot suposar un accident o la 
provocació d'un accident.  

 En cas de trobar obstacles (bastides de cavallets o plataformes de treball elevades, amb 
operaris treballant sobre ells), esquível canviant de camí. Envoltar és preferible a patir o 
provocar un accident.  

 Si ha de fer ús d'algun quadre elèctric, feu-ho utilitzant les clavilles mascle-femella adequades 
per a la seva connexió.  

 Si té dubtes, no improvisi, adverteixi i pregunti als recursos preventius, aquesta és una de les 
seves funcions.  

 
 

8.1.2. Mitjans auxiliars previstos per a l'execució de l'obra 
 
Es detalla a continuació, la relació de mitjans auxiliars empleats en l'obra que compleixen les condicions tècniques i 
d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua reglamentació especifica i que van 
a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra.  
En el capítol d'Equips Tècnics es detallen, especificant per a cada un la identificació dels riscos laborals durant la 
seua utilització i s'indiquen les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos. 
 
 Mitjans auxiliars   
      Bastides   
          Bastides en general  
          Bastides de cavallets  
          Bastides metàl·lics tubulars europeus  
          Bastides sobre rodes  
     Torreta o castellet de formigonat  
     Escala de mà  
     Puntals  
     Estampidors  
     Panells per a rases  
     Plataforma a cantell de sostre  
      Encofrats   
          Encofrat per a forjat reticular  
          Encofrat metàl·lic  
          Taula d'encofrat  
     Contenidors  
     Baixants d'enderrocs  
     Eslingues d'acer (cables, cadenes, etc ...)  
     Bats de càrrega  
     Carretó o carretó de mà  
     Cubilot de formigonat  
     Gàbia muntatge estructura metàl·lica  
  
 

8.1.3. Maquinària prevista per a l'execució de l'obra 
 
S'especifica en aquest apartat la relació de maquinària emprada en l'obra, que complix les condicions tècniques i 
d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua reglamentació especifica i que van 
a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra.  
En el capítol d'Equips Tècnics es detallen especificant la identificació dels riscos laborals que pot ocasionar la seua 
utilització i s'indiquen les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent 
la identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què es troben. 
 
 Maquinària d'obra   
      Maquinària de moviment de terres   
           Excavació   
               Retroexcavadora  
               Excavadora giratòria  
               Pala carregadora  
           Màquines  perforadores de pilons   
               Màquina de pilonar per clava  
               Màquina de pilonar Micropilons  
      Màquines i Equips d'elevació   
          Grua autopropulsada  
          Carretons elevadors  
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          Camió grua de descàrrega  
          Camió grua hidràulica telescòpica  
          Plataforma elevadora de tisora  
          Plataforma telescòpica  
          Plataforma elevadora  
           Equips d'elevació de càrregues   
               Eslingues tèxtils  
               Grillons  
      Màquines i Equips de transport   
          Dúmper  
          Camió de transport  
          Camió dúmper  
          Camió basculant  
          Camió contenidor  
          Camió banyera  
      Màquines i Equips de compactació i estès   
          Compactadora de corró  
      Maquinària estenedora i pavimentadora   
          Pavimentadora de formigó  
          Fresadora de paviments  
          Talladora d'asfalt per disc  
          Pintabandes  
      Màquines i Equips per a manipulació i treballs de morters i formigons   
          Camió formigonera  
          Formigonera carretó  
          Formigonera basculant  
      Petita maquinària i equips d'obra   
           Tornavisos i taladres   
               Trepants pneumàtics  
               Trepants elèctrics  
           Martells perforadors i demolidors   
               Martell demolidor  
               Martell pneumàtic  
           Serres i Talladores   
               Serra circular  
               Talladora material ceràmic  
               Cortadora per doll d'aigua a ultra pressió  
           Clavadores i grapadores   
               Grapadores pneumàtiques  
               Grapadores elèctriques  
           Esmoladores i treball en metall   
               Talladora de metalls  
           Fresadores, raspalls, polidores i altres   
               Radial elèctrica  
           Vibradors de formigó   
               Vibrador  
               Regle anivellador vibrant  
           Aparells de soldadura   
               Soldadura oxiacetilènica  
               Oxitall  
           Generadors i compressors   
               Grup electrogen  
               Compressor  
           Drenatge   
               Bomba drenatge  
           Equips de pintura   
               Equip de pintura amb pistola convencional  
               Airless per als treballs de pintura i ignifugat  
           Útils i eines manuals   
               Eines manuals  
          Allargadors elèctrics  
  

8.1.4. Relació de tallers i magatzems 
 
Relació de magatzems i tallers prevists en l'obra i que han sigut prevists en esta memòria de seguretat i salut. 
 
 Tallers   
     De tall i soldadura  
     Ferralla  
  Magatzems   
     Màquines eina  
     Petit material auxiliar  
     Materials  
      Aplecs   
          Paletitzat  
          Aplecs amuntegats  
          Ferralla  
          Fustes  
          Runes  
 

8.1.5. Relació de proteccions col·lectives i senyalització 
 
De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, i de les característiques 
constructives de la mateixa, es preveu la utilització de les proteccions col·lectives relacionades a continuació, les 
especificacions tècniques i de la qual mesures preventives en les operacions de muntatge, desmuntatge i 
manteniment es desenvolupen en el capítol corresponent a Proteccions Col·lectives, d'esta mateixa memòria de 
seguretat. 
 
 Proteccions col·lectives   
     Tancament d'obra amb tanca provisional  
      Baranes   
          Baranes d'escales i forjats  
           Baranes UNE EN 13374   
               Baranes Classe A  
          Barana de seguretat tipus ajuntament  
      Senyalització   
          Senyals  
          Cons  
     Balises  
     Instal·lació elèctrica provisional  
     Presa de terra  
     Protector de puntes d'armadures en espera  
     Pòrtics de senyalització de gàlibs  
     Marquesines  
     Tapa forats  
      Xarxes   
           Xarxa de seguretat sota forjat   
               Classe-A No recuperables (per encofrat tradicional)  
          Xarxes per a buits horitzontals  
          Malla de contenció (Xarxa taronja plàstic)  
          Xarxa de seguretat per baranes  
     Pantalles  
     Taulers quallats de seguretat per a forats horitzontals  
     Malla electrosoldada  
     Eslingues de seguretat  
     Passarel·la de seguretat  
     Contra incendis  
     Protector de bastides  
  

8.1.6. Relació d'equips de protecció individual 
 
De l'anàlisi, identificació i avaluació dels riscos detectats en les diferents unitats d'obra, s'observen riscos que només 
han pogut ser eliminats per mitjà de l'ocupació de proteccions individuals, per la qual cosa es fa necessària la 
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utilització dels epis relacionats a continuació,  les especificacions tècniques de la qual, marcat, normativa que han de 
complir, etc. S'especifica en el capítol corresponent a EPIs, d'esta mateixa memòria de seguretat. 
 
 EPIs   
      Protecció auditiva   
          Orelleres  
          Taps  
      Protecció del cap   
          Cascs de protecció (per a la construcció)  
      Protecció contra caigudes   
           Sistemes   
                Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible   
                    Dispositius del sistema  
                    Elements d'amarratge  
                    Absorbidors d'energia  
                    Connectors  
                    Arnesos anticaigudes  
                Sistema anticaigudes retràctil   
                    Dispositius del sistema  
                    Elements d'amarratge  
                    Connectors  
                    Arnesos anticaigudes  
           Línies de vida: muntatge / desmuntatge   
               Línia de vida mòbil per encofrats  
               Cable fiador de seguretat  
               Línies de vida en cobertes  
          Arnesos anticaigudes  
      Protecció de la cara i dels ulls   
          Protecció ocular. Ús general  
          Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial davant riscos mecànics i / o calor  
           Protecció ocular   
               Arc elèctric i de curtcircuit  
               Pols gruix  
               Partícules a gran velocitat i baixa energia  
                Filtres   
                    Filtres per a soldadura  
      Protecció de mans i braços   
          Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general  
          Guants de protecció contra productes químics  
          Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  
      Protecció de peus i cames   
           Calçat d'ús general   
               Calçat de seguretat d'ús professional (200 J)  
          Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció  contra la perforació  
      Protecció respiratòria   
           Màscares   
               E.P.R. Màscares  
               Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants)  
           Filtres   
               E.P.R. Filtres contra partícules  
      Vestuari de protecció   
          Vestuari de protecció contra el mal temps  
          Vestuari de protecció d'alta visibilitat  
          Vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes  
  
 

8.1.7. Relació de serveis sanitaris i comuns 
 
S'exposa ací la relació de servicis sanitaris i comuns provisionals, necessaris per al nombre de treballadors 
anteriorment calculat i previst, durant la realització de les obres. 
En els plans que s'adjunten s'especifica la ubicació dels mateixos, per a la qual cosa s'ha tingut present : 
 

 Adequar-los a les exigències regulades per la normativa vigent. 

 Ubicar-los on oferix majors garanties de seguretat tant en l'accés com en la permanència, respecte a la circulació 
de vehicles, transport i elevació de càrregues, arreplegues, etc., evitant la interferència amb operacions, serveis i 
altres instal·lacions de l'obra. 

 Oferir-los en igualtat de condicions a tot el personal de l'obra, independentment de l'empresa contractista o 
subcontractista a qui pertanguen.  

 
Per a la seua conservació i neteja se seguiran les prescripcions i mesures de conservació i neteja establides 
específicament per a cada un d'ells, en l'Apartat de Servicis Sanitaris i Comuns que es desenvolupa en esta 
mateixa Memòria de Seguretat. 
 
 Serveis sanitaris i comuns   
     Serveis higiènics  
     Vestuari  
     Menjador  
     Farmaciola  
     Oficina d'obra  
     Sanitaris químics  
  
 

8.1.8. Sistemes de protecció de caiguda en alçada en l'obra 
 
Elecció del sistema de protecció 
 

PAS 1 º: Elecció del sistema de protecció

PAS 2 º: Disseny de la línia de vida

PAS 3 º: Instal·lació de la línia de vida

PAS 4 º: Utilització de la línia de vida

Protecció

Col·lectiva
Sistema de

Protecció Individual

Empresa

especialista en

Treballs Verticals

Distància de caiguda

Esforços generats en la caiguda

Realitzat per l'instal·lador

autoritzat o el fabricant

Certif icat de la línia de vida

Certif icat de la línia de vida instal·lada

Realitzat per l'instal·lador autoritzat

Restricció d'accés a la línia de vida

segons perillositat

Inspecció inicial abans d'utilització

Per personal amb formació adequada

PAS 5 º: Manteniment de la línia de vida

Manteniment periòdic anual

Inspecció després d'una caiguda

Per instal·lador homologat
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Grau de formació necessari per a cada cas 
 

SISTEMES DE PROTECCIÓ PER CAIGUDES D'ALÇADA

Sistemes de

Protecció

Col·lectiva

Sistemes

anticaigudes

individuals

Nivell de

Formació

CAP

Nivell de

Formació

CAP

Nivell de

Formació

BÀSIC

Nivell de

Formació

BÀSIC

Nivell de

Formació

AVANÇAT

Nivell de

Formació

ESPECIALISTA

BARRERES

PERMANENT:

Baranes,

Estructures,

etc.

BARRERES

TEMPORALS:

Baranes,

Estructures,

etc.

SISTEMA

D'ACCÉS

AMB

CORDES.

treballs

verticals

SISTEMA DE

DETACCIÓN

DE CAIGUDA:

Cap fix

SISTEMA

RESTRICCIÓ

D'ACCÉS:

Sistema

perimetral

SISTEMA DE

DETECCIÓ DE

CAIGUDA:

Cap

ajustable
Nivell de

Risc:

TRIVIAL

Nivell de

Risc:

TRIVIAL

Nivell de

Risc:

TOLERABLE

Nivell de

Risc:

MODERAT

Nivell de

Risc:

IMPORTANT

Nivell de Risc:

INTOLERABLE

Menor Risc: MENOR FORMACIÓ                                                  Major Risc: MAJOR FORMACIÓ

 
 

8.2. Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions 
tècniques i mesures preventives establertes, segons els mètodes i sistemes 
d'execució previstos en el projecte 
 
8.2.1. Mètode emprat en l'avaluació de riscos 
 
   
El mètode emprat per a l'avaluació de riscos permet realitzar, per mitjà de l'apreciació directa de la situació, una 
avaluació dels riscos per als que no hi ha una reglamentació específica. 
 
1r Severitat: 
La severitat de les conseqüències que poden causar aquest perill en forma de dany per al treballador. pot ser Baixa, 
Mitjana, Alta.  
 

Baixa Risc que es produeixin danys superficials, talls i cops de poca importància, 
irritació als ulls, disconfort, etc. 

Mitjana Risc que es produeixen, ulceracions, cremades, commocions, esquinços o 
distensions importants, fractures menors i malalties del tipus asma, sordesa, 
trastorns músculo-esquelètics i malalties que donin lloc a incapacitats menors. 

Alta Risc que es produeixen, amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions 
múltiples, lesions fatals i malalties del tipus càncer i altres malalties cròniques 
que escurcin molt la vida. 

 

2n Probabilitat: 
Una vegada determinada la gravetat de les conseqüències, la probabilitat que eixa situació tingui lloc pot ser Baixa, 
Mitjana, Alta. 
 

Baixa El dany es produirà poques vegades. 

Mitjana El dany es produirà alguna vegada. 

Alta El dany es produirà sempre o gairebé sempre. 

 
3r Avaluació: 
La combinació entre ambdós factors permet avaluar el risc aplicant la taula següent: 
 

 Probabilitat baixa Probabilitat mitjana Probabilitat alta 

Severitat baixa Molt lleu Lleu Moderat 

Severitat mitjana Lleu Moderat Greu 

Severitat alta Moderat Greu Molt greu 

 
4t Control de riscos: 
I segons la valoració del risc obtinguda per la taula, es recomanen més prioritats a l’hora de planificar.: 
 

Valoració del Risc Prioritat 

Molt lleu Baixa 

Lleu Mitjana 

Moderat Mitjana-alta 

Greu Alta 

Molt greu Resolució immediata 

 
 
Aquest mètode s'aplica sobre cada unitat d'obra analitzada en esta memòria de seguretat i que es correspon amb el 
procés constructiu de l'obra, per a permetre : 
 
"la Identificació i avaluació de riscos però amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada".  
 
És a dir, els riscos detectats inicialment en cada unitat d'obra, són analitzats i avaluats eliminant o disminuint les 
seves conseqüències, per mitjà de l'adopció de solucions tècniques, organitzatives, canvis en el procés constructiu, 
adopció de mesures preventives, utilització de proteccions col·lectives, epis i senyalització, fins a aconseguir un risc 
Molt lleu, Lleu o Moderat, i sent ponderats per mitjà de l'aplicació dels criteris estadístics de sinistralitat laboral 
publicats per la Direcció General d'Estadística del Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
 
 
Respecte als riscos evitats, cal tenir present: 
 

Riscos laborals evitats 

 
NO s 'han identificat riscos totalment evitats. 
 
Entenem que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho elimina per complet atès 
que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, actituds imprudents 
dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat. 
 
Per tant, es considera que els únics riscos evitables totalment són aquells que no existeixen 
a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció del procés constructiu de l'obra; per 
l'ocupació de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del 
propi disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte, aquests riscos no mereixen 
un desenvolupament detingut en aquesta memòria de seguretat. 
 

     

8.2.2. Instal·lacions provisionals d'obra 
 
Amb anterioritat a l'inici de les obres i seguint el Pla d'execució previst en el projecte d'obra, s'hauran de realitzar les 
següents instal·lacions provisionals: 
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Instal·lació elèctrica provisional 
 
Prèvia petició a l'empresa subministradora, i tal com s'especifica en els plànols, la companyia subministradora 
realitzarà l'connexió de servei i connexió amb la xarxa general per mitjà d'un armari de protecció aïllant, dotat amb 
clau de seguretat. 
 
La instal·lació provisional comptarà amb el "QGMP" Quadre General de Comandament i Protecció, dotat de 
seccionador general de tall automàtic i d'interruptors omnipolars i magnetotèrmics, del qual sortiran els circuits 
d'alimentació cap als quadres secundaris "QS" que al seu torn estaran dotats d'interruptor general de tall automàtic i 
interruptors onmipolars. 
 

 
 
Les sortides dels quadres secundaris estaran protegides amb interruptors diferencials i magnetotèrmics. 
 
Instal·lació d'Aigua potable 
 
La connexió d'aigua potable a l'obra es realitzarà per la companyia subministradora, en el punt de connexió grafiat en 
els plànols, seguint les especificacions tècniques i requisits establerts per la companyia d'aigües. 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
En document annex al "Plec de Condicions" s'estableix el "Pla d'Emergència" i les mesures d'actuació en cas 
d'emergència, risc greu i accident (caiguda a xarxes, rescats, etc), així com les actuacions en cas d'incendi. 
 
Igualment es calcula en aquest document el "Nivell de risc intrínsec d'incendi"de l'obra, i tal com s'observa en aquest 
document s'obté un risc de nivell "Baix", la qual cosa fa que amb adopció de mitjans d'extinció portàtils d'acord amb 
el tipus de foc a extinguir, sigui suficient: 
 
 
 

 
Classe de 

Foc  

 
Materials a extinguir 

 
Extintor recomanat  (*) 

 

 
A 

 
 Materials sòlids que formen brases 
 

 
Pols ABC, Aigua, 

Escuma i CO2 
 

 
B 

 
 Combustibles líquids (gasolines, olis, vernissos, pintures, 

etc.)  
 Sòlids que fonen sense cremar (Polietilè expandit, 

plàstics termoplàstics, *PVC, etc.)  
 

 
Pols ABC, Pols BC, 

Escuma i CO2 

 
C 

 
 Focs originats per combustibles gasosos (gas ciutat, gas 

propà, gas butà, etc.)  
 Focs originats per combustibles líquids sota pressió 

(circuits d'olis, etc.)  
 

 
Pols ABC, Pols BC,  

i CO2 

 
 

D 

 
 Focs originats per la combustió de metalls inflamables i 

compostos químics (magnesi, alumini en pols, sodi, liti, 
etc..)  

 
Consultar amb el 

proveïdor en funció del 
material o materials a 

extinguir.  
 

(*) La utilització de mitjans d'extinció d'incendis, tal com es recullen en el Pla d'Emergència de l'obra, es realitzarà com a fase inicial i de xoc 
enfront de l'incendi, fins a l'arribada dels bombers, als quals es donarà avís en qualsevol cas.  

 
En els plànols es grafien els punts d'ubicació dels extintors, així com la senyalització d'emergència, itineraris 
d'evacuació, vies d'escapament, sortides, etc. 
 
Emmagatzematge i senyalització de productes 
 
En els tallers i magatzems així com qualsevol altre lloc grafiat en els plans en què es manipulin o emmagatzemen 
substàncies o productes explosius, inflamables, nocius, perillosos o insalubres, seran degudament senyalitzats, tal 
com s'especifica en la fitxa tècnica del material corresponent i que s'adjunta a aquesta memòria de seguretat, a més 
complir l'envasat dels mateixos amb la normativa d'etiquetatge de productes. 
 
Amb caràcter general s'haurà de: 
 
  Senyalitzar el local (Perill d'incendi, explosió, radiació, etc ..) 
  Senyalitzar la ubicació dels mitjans d'extinció d'incendis. 
  Senyalitzar davant emergència (vies d'evacuació, sortides, etc.) 
  Senyalitzar visiblement la prohibició de fumar. 
  Senyalitzar visiblement la prohibició d'utilització de telèfons mòbils (quan sigui necessari). 
 
Connexions als serveis sanitaris i comuns. 
 
Els mòduls provisionals dels diferents serveis sanitaris i comuns s'ubiquen tal com es va especificar anteriorment en 
els punts grafiats en els plànols. Fins ells es procedirà a portar les connexions d'energia elèctrica i d'aigua, així com 
es realitzarà la instal·lació de sanejament per evacuar les aigües procedents dels mateixos cap a la xarxa general de 
clavegueram. 
 
 

8.2.3. Energies de l'obra 
 
Aire comprimit 
 
L'aire comprimit és una de les energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, normalment realitzades 
mitjançant martell pneumàtic i relacionades amb la demolició d'elements. 
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Identificació de riscos propis de l'energia 
 
 Projeccions d'objectes i / o fragments 
 Cossos estranys en els ulls 
 Explosions 
 Sorolls 
 Trauma sonor 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
 Les mànegues a utilitzar en el transport de l'aire estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant les que 

s'observin deteriorades o esquerdades. 
 Els mecanismes de connexió estaran rebudes mitjançant ràcords de pressió. 
 Queda prohibit utilitzar l'aire a pressió per a la neteja de persones o vestimentes. 
 Per interrompre la circulació de l'aire s'han de disposar de claus adequades, mai s'interromprà doblant la 

mànega. 
 Amb el dipòsit d'aire ja despressuritzat, es purgarà periòdicament l'aigua de condensació que s'acumula en el 

mateix. 
 En el cas de produir soroll amb nivells superiors als que estableix la Llei (85 dB), s'utilitzaran protectors auditius 

per totes les persones que hagin de romandre en la seva proximitat. 
 En acabar el treball es recolliran les mànegues i es deixaran tots els circuits sense pressió. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat 
 Guants 
 Botes de seguretat amb puntera reforçada 
 Protector auditiu 
 Ulleres 
 
Proteccions col·lectives 
 
 Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
 
 Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants, ulleres i protector auditiu 
 Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres 
                      
Combustibles líquids (Gasoil i Gasolina) 
 
Els combustibles líquids són energies utilitzades en l'obra per a diferents operacions, entre elles per a l'alimentació 
del grup electrogen i dels compressors. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
 
 Atmosferes tòxiques, irritants 
 Deflagracions 
 Esfondraments 
 Explosions 
 Incendis 
 Inhalació de substàncies tòxiques 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
 No s'ha d'emmagatzemar aquest tipus de combustible en l'obra, si per causes majors hagués d'emmagatzemar, 

aquest estarà en un dipòsit, que tindrà el seu projecte d'obra i les autoritzacions legals i pertinents que són 
necessàries per a aquest tipus d’instal·lacions. 

 En procedir a l'abocament del combustible en les màquines i vehicles que ho necessitin, es realitzarà amb els 
motors aturats i les claus llevades i mitjançant un procediment que garanteixi amb total seguretat que res del 
combustible es vessés fora del dipòsit de la màquina o vehicle. En cas de vessament accidental s'avisarà 
immediatament al responsable en les obres d'aquests menesters. 

 Durant el proveïment dels dipòsits de màquina o vehicles no podrà haver-hi en les proximitats un focus de calor, 
així com estarà prohibit fumar i encendre foc als operaris que realitzen les operacions ni a ningú en les seves 
proximitats. 

 Els vehicles que puguin desplaçar-se sense problemes, han de proveir del combustible en els establiments 
expenedors autoritzats per a aquest fi. 

 No s'empressin aquests combustibles per altra finalitat que no sigui el purament d'proveïment als motors que ho 
necessitin. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat 
 Guants 
 
Proteccions col·lectives 
 
 Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
 
 Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i de perill d'incendi o explosió. 
 Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres. 

               

Electricitat 
 
L'energia elèctrica és utilitzada en l'obra per a múltiples operacions: Alimentació de màquines i equips, Enllumenat, 
etc. És l'energia d'ús generalitzat. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
 
 Cremades 
 Contactes elèctrics directes 
 Contactes elèctrics indirectes 
 Exposició a fonts lluminoses perilloses 
 Incendis 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
 Només s'han d'utilitzar cables que estiguin perfectament dissenyats i aïllats per a la corrent que circularà per ells. 
 Si és possible, només s'utilitzaran tensions de seguretat. 
 No s'ha de subministrar electricitat a aparells que estiguin mullats o treballin en condicions d'humitat, excepte els 

que tinguin les proteccions adequades, segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 Totes les connexions, proteccions, elements de tall etc, estaran dissenyats i calculats adequadament i conforme 

al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 Només s'utilitzarà el corrent elèctric per a subministrar energia a les màquines elèctriques i mai per a altres fins. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat 
 Guants 
 Botes de seguretat amb puntera reforçada 
 
Proteccions col·lectives 
 
 Tanca perimetral de l'obra 
 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

29 

 
Senyalització de seguretat 
 
 Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i perill elèctric. 
 Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres. 
 Senyal de perill d'electrocució. 
                
Esforç humà - Condicions de caràcter general en l'obra per al maneig manual de càrregues 
 
De manera generalitzada i en diferents situacions, en l'obra s'utilitzen els esforços humans com a energia per a la 
col·locació, posicionament, desplaçament, utilització, etc. de materials, màquines, equips, mitjans auxiliars i eines. 
 
Identificació de riscos propis de l'energia 
 
 Sobreesforços 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg. 
 
Per aixecar una càrrega és obligatori: 
 
 Assentar els peus fermament mantenint entre ells una distància similar a l'amplada de les espatlles, apropant-se 

el més possible a la càrrega. 
 Flexionar els genolls, mantenint l'esquena dreta. 
 Agafar l'objecte fermament amb les dues mans si és possible. 
 L'esforç d'aixecar el pes l'ha de realitzar els músculs de les cames. 
 Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del cos, i han d'evitar els girs de la cintura. 
 
Per al maneig de càrregues llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris preventius: 
 
 Portarà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins a l'alçada de l'espatlla. 
 Avançar desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
 Es posarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter aixecat. 
 És obligatòria la inspecció visual de l'objecte a aixecar, per evitar contactar amb arestes afilades. 
 És obligatori l'ús d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre diversos, per aportar l'esforç al mateix 

temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l'equip. 
 
En l'aplicació del que disposa l'annex del RD 487/97 es tindran en compte, si escau, els mètodes o criteris a què es 
refereix l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció . 
 
1. Característiques de la càrrega. 
 
La manipulació manual d'una càrrega pot presentar un risc, en particular dors lumbar, en els casos següents: 
 
 Quan la càrrega és massa pesada o massa gran. 
 Quan és voluminosa o difícil de subjectar. 
 Quan està en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplaçar-se. 
 Quan està col·locada de tal manera que s'ha de sostenir o manipular a distància del tronc o amb torsió o 

inclinació d'aquest. 
 Quan la càrrega, a causa del seu aspecte exterior o la seva consistència, pot ocasionar lesions al treballador. 
 
2. Esforç físic necessari. 
 
Un esforç físic pot comportar un risc, especialment dors lumbar, en els casos següents: 
 
 Quan és massa important. 
 Quan no pot realitzar-se més que per un moviment de torsió o de flexió del tronc. 
 Quan pot implicar un moviment brusc de la càrrega. 
 Quan es realitza mentre el cos està en posició inestable. 
 Quan es tracti d'alçar o descendir la càrrega amb necessitat de modificar l'adherència. 

 
3. Característiques del medi de treball. 
 
Les característiques del medi de treball poden augmentar el risc, especialment dors lumbar en els casos següents: 
 
 Quan l'espai lliure, especialment vertical, és insuficient per a l'exercici de l'activitat de què es tracti. 
 Quan el sòl és irregular i, per tant, pot donar lloc a ensopegades o bé és relliscós per al calçat que porti el 

treballador. 
 Quan la situació o el medi de treball no permet al treballador la manipulació manual de càrregues a una alçada 

segura i en una postura correcta. 
 Quan el sòl o el pla de treball presenten desnivells que impliquen la manipulació de la càrrega en nivells 

diferents. 
 Quan el sòl o el punt de suport són inestables. 
 Quan la temperatura, humitat o circulació de l'aire són inadequades. 
 Quan la il·luminació no sigui adequada. 
 Quan hi hagi exposició a vibracions. 
 
4. Exigències de l'activitat. 
 
L'activitat pot comportar risc, especialment dors lumbar, quan impliqui una o diverses de les exigències següents: 
 
 Esforços físics massa freqüents o prolongats en què intervingui en particular la columna vertebral. 
 Període insuficient de repòs fisiològic o de recuperació. 
 Distàncies massa grans d'elevació, descens o transport. 
 Ritme imposat per un procés que el treballador no pugui modular. 

 
5. Factors individuals de risc. 
 
Constitueixen factors individuals de risc: 

 
 La manca d'aptitud física per realitzar les tasques en qüestió. 
 La inadequació de la roba, el calçat o altres efectes personals que porti el treballador. 
 La insuficiència o inadaptació dels coneixements o de la formació. 
 L'existència prèvia de patologia dors lumbar. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat 
 Guants 
 Botes de seguretat amb puntera reforçada 
 Protecció dors lumbar 
 
Proteccions col·lectives 
 
 Tanca perimetral de l'obra 
 
Senyalització de seguretat 
 
 Senyals d'obligatorietat d'ús de casc, botes, guants i protecció dors lumbar. 
           
 

8.2.4. Accés a l'obra de proveïdors, serveis de manteniment i altres 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització de la llosa nervada, consisteixen en el replanteig, col·locació d'encofrats, armat 
i anivellament de les mateixes, formigonat i desencofrat, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
L'encofrat es realitzarà mitjançant sistema de tauler continu, amb sotaponts i semisopandas metàl·liques. 
Els parapastes seran metàl·lics i els posarem una vegada emplaçades les armadures de la llosa 
El formigó utilitzat en obra per a l'execució de la llosa massissa serà subministrat des d'una Planta de Formigó i distribuït 
mitjançant l'auxili de les grues torre. 
El formigó s'abocarà mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombeig pneumàtic. 
S'emprarà en els treballs de la llosa la maquinaria següent: equips d'elevació de càrrega, formigonera, vibradors d'agulla i 
serra circular de taula. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments i cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 
L'encarregat de comprovar que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes. 
No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o rectificació 
de les xarxes i la instal·lació de baranes. 
Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 
S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell 
L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 
L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant safates emplintades a l'interior del qual disposarà el 
material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 
No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques d'encofrat, 
puntals i ferralla. 
S'evitarà trepitjar els taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 
Els operaris caminaran recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 
Els buits de la llosa, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir l'armat. 
Els buits de la llosa romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 
La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 
Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 
Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 
Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints 
El despreniment dels taulers s'executarà mitjançant ungla metàl·lica, realitzant l'operació des d'una zona ja desencofrada 
Conclòs el desencofrat, s'apilaran els taulers ordenadament per al seu transport sobre safates emplintades, subjectes amb 
cordes lligades amb nusos de mariner, xarxes, lones, etc. 
Acabat el desencofrat, es procedirà a un escombrat de la planta per retirar la runa i procedir al seu abocament mitjançant 
trompes o safates emplintades 
Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs 
S'extrauran els claus o puntes existents en la fusta usada. 
Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per la seva posterior retirada 
Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc conegut per 
a la posterior retirada. 
Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 
 

8.2.5. Identificació de riscos que poden ser evitats i en conseqüència s'eviten 
 
En aquesta obra, es consideren almenys riscos evitats els següents: 
 
 Els derivats de les interferències dels treballs a executar, que s'han eliminat mitjançant l'estudi preventiu del pla 

d'execució d'obra. 
 ELs originats per les màquines sense proteccions en les seves parts mòbils, que s'han desestimat mitjançant 

l'exigència que totes les màquines estiguin completes, amb les seves revisions i manteniments al dia i amb totes 
les proteccions operatives. 

 Els originats per les màquines elèctriques que no tenen proteccions contra els contactes elèctrics, s'han eliminat 
mitjançant l'exigència que totes elles estiguin dotades amb doble aïllament o, si s'escau, de presa de terra de les 
seves carcasses metàl·liques, en combinació amb els interruptors diferencials dels quadres de subministrament i 
xarxa de presa de terra general elèctrica. 

 Els derivats del factor de forma i d'ubicació del lloc de treball, resolt mitjançant l'aplicació de procediments de 
treball segur, en combinació amb les proteccions col·lectives, equips de protecció individual i senyalització. 

 Els derivats de les màquines sense manteniment preventiu, que s'eliminen mitjançant el control dels seus llibres 
de manteniment i revisió que no falti en elles, cap de les seves proteccions específiques i l'exigència en el seu 
cas, de posseir el marcatge CE. 

 Els derivats dels mitjans auxiliars deteriorats, en mal estat o perillosos, mitjançant l'exigència d'utilitzar mitjans 
auxiliars amb marcatge CE o, si s'escau, mitjans auxiliars en bon estat de manteniment, muntats amb totes les 
proteccions dissenyades pel seu fabricant. 

 Els derivats pel mal comportament dels materials preventius a emprar en l'obra, que s'exigeixen en el seu cas, 
amb marcatge CE o amb el certificat de certes normes UNE. 

 
En general, tots els riscos evitats en origen no són objecte d'avaluació en les diferents unitats d'obra, ja que per 
l'execució, organització del treball o per la planificació del mateix ja no existeixen perquè estan evitats i en 
conseqüència no són avaluats. 
 
 

8.2.6. Unitats d'obra 
 
Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Estudis previs - Estudis i reconeixements geològics i 
geotècnics - Reconeixement subterrani - Sondeigs mecànics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'estudien en aquesta unitat d'obra els sondatges mecànics que permetran l'extracció de mostres alterades i inalterades de 
sòls, o testimonis de roca per a la inspecció visual o per a la realització dels assaigs de laboratori que estan indicats en el 
projecte d'obra .  
Els sondatges mecànics s'han de fer seguint les especificacions del projecte d'obra. 
S'emprarà la maquinària específica i autònoma per a l'execució d'aquests. 
Aquesta unitat d'obra inclou la injecció d'aigua i l'entubament necessari quan es travessin sòls tous. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba impermeable per temps plujós. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 La recollida dels testimonis obtinguts dels sondatges mecànics s'efectuaran en els llocs determinats i senyalitzats en 
els plànols. 

 S'acotarà les zones de treball per evitar caigudes. 

 Es desviarà prèviament les línies elèctriques aèries afectades. 

 Es suspendrà el treball davant vents superiors a 50km / h, o en condicions climatològiques adverses. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Rebuig, desbrossament i neteja del terreny - Retirada 
d'arbrat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta unitat d'obra es durà a terme la retirada de l'arbrat, de troncs de diàmetre superior a l'especificat en el projecte 
d'obra. Si les arrels de l'arbre estan a menys de 50 cm de la futura superfície esplanada, no només s'eliminarà el vol, sinó 
també la soca. En els altres casos n'hi ha prou amb tallar l'arbre arran del terreny. El buit deixat per la soca s'omplirà amb 
sòls adequats o tolerables, segons s'especifiqui en el projecte d'obra, i seran compactats per tongades 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Calçat de seguretat. 
- Protectors de Cames per serres de cadenes 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Armilla reflectant. 
- Protectors de cames per serres de cadenes. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 
La zona de tala d'arbres estarà delimitada convenientment, prohibint el pas a persones alienes al lloc. Per això es tindrà en 
compte la zona de projecció de caiguda dels arbres talats. 
Estarà perfectament definit i estudiat el procés de tala, trossejat, desbrossament, càrrega i eliminació del material. 
El personal que utilitzarà les motoserres estarà autoritzat a aquest efecte i instruït convenientment. 
L'aixecat l'arbrat, per la seva càrrega i posterior transport, es realitzarà per personal especialitzat. 
No s'acumularà l'arbrat retirat, ni es donarà suport contra tanques, murs i suports, mentre aquests hagin de romandre en 
peus. 
A la crema de materials a eliminar es tindrà en compte: 
 

 Sol·licitud de permís per a poda i crema. 

 Característiques del material a cremar. 

 Direcció del vent dominant. 

 Precaucions davant el combustible a emprar. 

 Afeccions a zones col·laterals. 

 Previsió de mesures d'extinció. 
 
Es limitarà la presència de persones dins del radi d'acció de les màquines 
S'assignarà al control un punt d'observació segur i visible. 
Els camions no circularan amb bolquet aixecat 
    

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Senyalització provisional de trànsit - Col·locació i 
retirada de senyalització horitzontal 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta unitat d'obra es considera com senyalització horitzontal la realització de marques vials, és a dir pintura de línies, 
paraules o símbols sobre el paviment, vorades o sobre qualsevol altre element que formi part de la via de caràcter 
provisional i com a conseqüència de les activitats de l'obra. 
Aquesta senyalització de les vies de circulació estarà d'acord amb les prescripcions de la Instrucció 8.3-IC. 
 
La instal·lació d'aquesta senyalització horitzontal tindrà com a finalitat regular el trànsit, tant de vehicles com de vianants. 
Per a l'execució de les marques vials es desenvoluparan les següents operacions: 
 

Preparació de l'espai de treball, senyalitzant convenientment el mateix. 
Replanteig 
Preparació de la superfície on s'hagin d'aplicar les marques. 
Pintura de les marques vials. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Mascareta de protecció 
- Armilla reflectant. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Les operacions estaran dirigides en tot moment per personal encarregat de regular el trànsit. 

 Es col·locarà la senyalització necessària i amb la suficient antelació, per advertir als vehicles que circulen per la via, de 
les operacions que s'estan realitzant en la mateixa. 

 No es començaran les operacions sense regular la velocitat del trànsit pel tram en qüestió. 

 Un cop començades les operacions, s'han de mantenir les mesures de regulació de velocitat i senyalització fins que 
finalitzin totalment els treballs i s'hagin retirat els equips. 

 Es procurarà evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell. 

 S'advertirà al personal encarregat de manejar la pintura de la necessitat d'una profunda higiene personal, abans de 
realitzar qualsevol tipus d'ingesta. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Mantenir el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
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Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Senyalització provisional de trànsit - Col·locació i 
retirada de senyalització vertical 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta unitat d'obra es consideren incloses les plaques de senyalització de trànsit, semàfors provisionals, etc., Que 
tenen com a finalitat senyalitzar o donar a conèixer per endavant determinats perills de l'obra o com a conseqüència de 
l'obra. 
 
Aquesta senyalització de les vies de circulació estarà d'acord amb les prescripcions de la Instrucció 8.3-IC. 
 
S'analitzen en aquesta unitat d'obra les següents operacions 
 

- Senyalització de l'espai de treball. 
- Replanteig d'espais de col·locació de senyals 
- Col·locació in-situ de senyals: Quan les dimensions de la placa ho requereixin, s'utilitzarà un camió-grua per 
descarregar i manipular durant la seva fixació. 
- Fixació i anivellació de senyals. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig de xapes 
metàl·liques.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
- Cinturó portaeines. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La senyalització es durà a terme d'acord amb les prescripcions de la Instrucció 8.3-IC, dels principis professionals de 
les tècniques i del coneixement del comportament de les persones a qui va dirigida la senyalització i seguint les 
especificacions del projecte d'obra. Especialment, es basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són: 

  
1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridaner, perquè arribi a la persona interessada (suposa que cal anunciar 
els perills que tracta de prevenir). 
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, un cop llegits, compleixen 
bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (és que les persones percebin el missatge o 
senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests senyals). 
 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La recollida de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar ensopegades. 

 Durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona d'igual ràdio a l'altura de la mateixa més 5m. 

 En els treballs de senyalització la zona de treball quedarà degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermelles 
durant la nit. 

 La instal·lació elèctrica es farà sense tensió a la línia. 

 Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, etc. 

 La col·locació de cada un dels serveis els farà personal especialitzat en els mateixos. 

 Les eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres que estiguin 
en bon estat. 

 Abans que les instal·lacions entrin en càrrega (si es tracta de semàfors provisionals), es revisaran perfectament les 
connexions de mecanismes, proteccions i passos per pericós. 

 Els instal·ladors aniran equipats amb calçat de seguretat, guants aïllants, casc, botes aïllants de seguretat, roba de 
treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i eines aïllants. 

 En llocs on hi hagi instal·lacions en servei, es prendran mesures addicionals de prevenció i amb l'equip necessari, 
descrit en el punt anterior. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Mantenir el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
  

 

Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Tancament d'obra amb clos provisional 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es delimitarà el recinte i es realitzarà el tancat d'acord amb els plànols i abans de l'inici de l'obra, per impedir així l'accés 
lliure a persones alienes. 
Es col·locaran tanques en tot el perímetre obert de l'obra, les quals seran resistents i tindran una alçada de 2.00 m. 
La porta d'accés al solar per als vehicles tindrà una amplada de 4.50 m, haurà de separar l'entrada d'accés d'operaris de la 
de vehicles. 
    
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes d'operaris al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 S'establiran accessos diferenciats i senyalitzats per a les persones i vehicles. La calçada de circulació de vehicles i la 
de personal es separarà almenys per mitjà d'una barana. 

 Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 

 Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 

 Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

 Qualsevol obstacle que es trobi situat al costat de l'obra haurà de quedar degudament senyalitzat. 

 Es disposarà en obra un Cartell d'obra, en el qual es puguin contemplar totes les indicacions i senyalització d'obra. 

 El tancament disposarà de llums per a la senyalització nocturna en els punts on hi hagi circulació de vehicles. 

 Si en instal·lar la tanca d'obra envaïm la vorera, mai es desviaran els vianants cap a la calçada sense que hagin 
proteccions. 

  

 

Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Senyalització provisional d'obra 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta unitat d'obra es consideren incloses les diferents senyalitzacións que haurà de col·locar a l'inici de l'obra, tant en 
l'accés a aquesta (cartell d'accés a obra en cada entrada de vehicles i personal) com la senyalització per l'interior de l'obra, i 
la finalitat és la de donar a conèixer per endavant, determinats perills de l'obra. 
Igualment s'ha de senyalitzar les zones especificades en els plànols, amb tanques i llums vermelles durant la nit. 
La instal·lació elèctrica d'aquestes instal·lacions lluminoses de senyalització es faran sense tensió a la línia. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de: 

 
- Hissat i anivellament de senyals 
- Fixació 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig de xapes 
metàl·liques.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
- Cinturó portaeines. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La senyalització es durà a terme d'acord amb els principis professionals de les tècniques i del coneixement del 
comportament de les persones a qui va dirigida la senyalització i seguint les especificacions del projecte d'obra, i 
especialment, es basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són: 

 
- Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridaner, perquè arribi a la persona interessada (suposa que 
cal anunciar els perills que tracta de prevenir). 
- Que les persones que la percebin, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, un cop 
llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (és que 
les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del 
significat d'aquests senyals). 

 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La recollida de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar ensopegades 

 Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, etc. 

 Les eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres que estiguin 
en bon estat. 

 Els instal·ladors aniran equipats amb calçat de seguretat, guants aïllants, casc, botes aïllants de seguretat, roba de 
treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i eines aïllants. 

 En llocs on hi hagi instal·lacions en servei, s'han de prendre mesures addicionals de prevenció i amb l'equip necessari, 
descrit en el punt anterior. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Mentenir el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
 

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Replanteig 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Traçat de l'eix i dels extrems dels vials, mitjançant la col·locació de pilots de fusta coincidents amb els perfils transversals 
del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament dels treballadors a la calçada, 
pel trànsit rodat.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones en caminar per les 
proximitats dels pous que s'han fet per a les 
cates.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Interferències per conduccions soterrades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Seccionament d'instal·lacions existents.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris disposaran dels EPIS corresponents a la realització d'aquesta tasca. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra. 

 Es col·locaran tanques de protecció a les rases o zones d'excavació, d'almenys 1m. d'alçada. 

 Les piquetes de replanteig un cop clavades es senyalitzaran convenientment amb cintes, per evitar caigudes. 
  

Edificació - Actuacions prèvies - Operacions prèvies - Instal·lació elèctrica provisional 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen les operacions de connexió des de la connexió general de l'obra a la instal·lació provisional d'electricitat, a partir 
de la qual s'extrauran preses de corrent en nombre suficient per a poder connectar els equips elèctrics, i els punts de llum, 
necessaris per poder assegurar la il·luminació de l'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Ferides punxants en mans  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució: Treballs amb tensió.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució: Intentar treballar sense tensió 
però sense assegurar-se que està efectivament 
interrompuda o que no pot connectar-
inopinadament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució: Mal funcionament dels 
mecanismes i sistemes de protecció.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució: Utilitza equips inadequats o 
deteriorats.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Mal funcionament dels mecanismes i 
sistemes de protecció  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Mal comportament o incorrecta instal·lació del 
sistema de protecció contra contactes elèctrics 
indirectes en general, i de la presa de terra en 
particular.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de caigudes de tensió en la 
instal·lació per sobrecàrrega (abús o incorrecte 
càlcul de la instal·lació).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendis.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat aïllant d'electricitat (treball amb cables i connexions). 
- Guants aïllants. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat en treballs a més de 2 m alçada en buits sense proteccions. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
- Cinturó portaeines. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La instal·lació elèctrica provisional de l'obra s'ajustarà a les especificacions establertes a la ITC-BT-33, per tractar-se 
d'una instal·lació temporal, considerada com a obra durant el temps que durin els treballs corresponents. 

 No obstant, en els locals de serveis de les obres (oficines, vestidors, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les 
prescripcions tècniques recollides en la ITC-BT-24. 

 
Característiques generals 
 

 La instal·lació elèctrica provisional de l'obra haurà d'aportar punts de preses de corrent en nombre suficient, i situades 
a una distància raonable de les zones a edificar i les tasques a realitzar, a fi de poder connectar els equips elèctrics 
fixos o manuals d'ús tradicional en construcció. 

 Haurà d'assegurar la il·luminació de totes les vies de circulació de l'obra, així com les zones que no estiguin dotades 
de llum natural. 

 Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit serà el de posada a terra 
de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

 Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés 

 Els quadres elèctrics no es col·locaran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons de l'excavació (poden ser 
arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

 Els pilons provisionals dels de penjar les mànegues elèctriques no s'ubicaran a menys de 2 m. (com a norma general), 
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de la vora de l'excavació, carretera i similars. 

 El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la rampa d'accés, per a 
vehicles o per al personal, (mai al costat de escales de mà) 

 Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle, (o de clau) en servei. 

 No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal utilitzar -cartutxos fusibles 
normalitzats-  adequats a cada cas, segons s'especifica en plànols. 

 Durant la fase de realització de la instal·lació, els treballs s'han de fer sense tensió en les línies. Verificar aquesta 
circumstància amb un comprovador de tensió. 

 
A) Normes de prevenció tipus per als cables. 
 

 El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció 
de la maquinària i il·luminació prevista. 

 Els cables a utilitzar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750V, amb coberta 
de policloroprè o similar. 

 Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V, i aptes per a serveis mòbils. 

 Els cables no presentaran defectes apreciables (estrips, repelons i similars). No s'admetran trams defectuosos en 
aquest sentit. 

 La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà mitjançant canalitzacions 
soterrades. 

 Si feu estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 
m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

 L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el -
pas del cable- mitjançant una cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el protegir mitjançant 
repartiment de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà 
entre 40 i 50 cm. , El cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic rígid corbable 
en calent. 

 Quan s'utilitzin pilons provisionals per penjar el cablejat es tindrà especial atenció de no posar-la menys de 2.00 m 
d'excavacions i carreteres i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats. 

 No hauran permetre, en cap cas, les connexions del cable amb l'endoll sense la clavilla corresponent, i es prohibeix 
totalment connectar directament els fils nus en les bases de l'endoll. 

 No haurà mai desconnectar "tirant" del cable. 
 
B) En cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte: 
 

 Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE. 

 Els embolcalls, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie (inclosos 
els dispositius per efectuar els entroncaments entre mànegues), han de tenir com a mínim un grau de protecció IP45, 
segons UNE 20324. 

 
C) Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
 

 S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions de l'obra han de complir les prescripcions de la norma 
UNE. 

 Els embolcalls, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de 
tenir com a mínim un grau de protecció IP45, segons UNE 20324. 

 Els interruptors es col·locaran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat. 

 Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de -perill, electricitat-. 

 Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de -peus drets- estables. 
  
D) Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 
 

 Conforme s'estableix a la ITC-BT-33, en l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos dispositius 
que assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega. 

 En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar en càrrega. 

 Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclosos en el quadre principal o 
en quadres diferents del principal. 

 Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició oberta 
(per exemple, per enclavament o ubicació en l'interior d'un  embolcall tancat amb clau). 

 L'alimentació dels aparells d'utilització s'ha de fer a partir de quadres de distribució, en què s'integren: 
 

- Dispositius de protecció contra les sobreintensitats 
- Dispositius de protecció contra els contactes indirectes. 
- Bases de presa de corrent. 

 

 No es procedirà al muntatge del quadre elèctric sense projecte. 

 La ubicació del quadre elèctric en general, així com els quadres auxiliars, es realitzaran en llocs perfectament 
accessibles i protegits. 

 Es protegiran de l'aigua de mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 

 Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de "Perill Electricitat". 

 Les preses de terra dels quadres elèctrics generals seran independents 

 Es disposarà d'un extintor d'incendis de pols seca en zona pròxima al quadre elèctric. 

 Es comprovarà diàriament el bon funcionament de tret del diferencial. 

 Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a -peus drets- ferms. 

 Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura. 
 
E) Normes de prevenció tipus per les preses d'energia. 
 

 Les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de tenir com a mínim un grau 
de protecció IP45, segons UNE 20324. 

 Les preses de corrent s'efectuaran dels quadres de distribució mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides 
contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 

 Cada presa de corrent subministra energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 

 La tensió sempre estarà en la clavilla -femella-, mai en el -mascle-, per evitar els contactes elèctrics directes. 

 Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'estris especials o estaran incloses sota coberta o armaris que 
proporcionin un grau similar d'inaccessibilitat. 

 
F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
 

 La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plànols com a necessaris: El seu càlcul s'ha 
efectuat sempre minorant amb la finalitat que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor a 
qui protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 

 Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així 
com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric, tal com queda reflectit en 
l'esquema unifilar. 

 Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 

 Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 

 Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE. 

 Cada base o grup de bases de preses de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS, o 
bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual. 

 Cal exceptuar la protecció del dispositiu diferencial d'equips d'elevació de càrrega que tindrà un corrent diferencial 
assignat (residual) de 300 mA, segons s'estableix a la ITC-AEM-2 que regula aquests equips de treball. 

 
G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
 

 La presa de terra s'ha de fer seguint les especificacions de la ITC-BT-18. 

 Per a la presa de terra de l'obra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
 

barres, tubs; 
platines, conductors nus; 
plaques; 
anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 
armadures de formigó soterrades, amb excepció dels armadures pretesades 
altres estructures soterrades que es demostri que són apropiades 

 

 Els conductors de coure utilitzats corn elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 de la 
norma UNE-EN 60228. 

 El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat del sòl, la 
presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. 
La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 

 Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la resistència 
mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi les característiques del disseny de la 
instal·lació. 

 Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) no han de 
ser utilitzades com a preses de terra per raons de seguretat. 

 Els embolcalls de plom i altres embolcalls de cables que no siguin susceptibles de deteriorament a causa d'una 
corrosió excessiva, poden ser utilitzades com a presa de terra, amb l'autorització del propietari, prenent les 
precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria afectar a 
les seves característiques de posada a terra. 

 La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l'apartat 3.4 de la Instrucció ITC-BT-18. 

 Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la instal·lació provisional de presa de terra, haurà 
de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra i pel instal·lador autoritzat, en el moment de donar d'alta la 
instal·lació per a la seva posada en marxa o en funcionament. 

 Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, en 
l'època en què el terreny estigui més sec. Per això, es mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter 
urgent els defectes que es trobin. 

 
H) Normes de prevenció tipus per a línies d'alta tensió. 
 

 Si hi ha línies d'alta tensió, es desviaran de l'obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i amb un 
apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió, aprovat per Reial Decret 223/2008. 

 Es tindrà en compte la zona d'influència d'aquestes línies, considerant un radi mínim de protecció de 6 m. Dins 
d'aquesta zona hi ha un perill gran d'accident elèctric. 

 Si hi ha necessitat de treballar en aquesta zona d'influència, es procurarà fer-ho sense que per la línia circuli corrent. Si 
això no fos possible, s'avisarà a l'empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió. No es treballarà si 
hi ha risc latent. 

 Si les línies fossin subterrànies, el radi de la zona crítica es reduirà a 2.00 m, prenent idèntiques mesures que per a les 
línies aèries. 
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I) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 
 

 Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent 
conductor de protecció. 

 L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en la normativa actual. 

 La il·luminació dels treballs serà mitjançant projectors ubicats sobre-peus drets-ferms. 

 L'energia elèctrica que hagi de subministrar als llums portàtils per a la il·luminació de talls entollats, (o humits), se 
servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a tensió de seguretat. 

 La il·luminació dels treballs se situarà a una alçada al voltant dels 2 m., mesurats des de la superfície de suport dels 
operaris en el lloc de treball. 

 La il·luminació dels treballs, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir ombres. 

 Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
 
J) Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 
 

 Tot equip elèctric s'ha de revisar periòdicament per personal electricista, en possessió de carnet professional 
corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es detecti una fallada, 
moment en el qual la declararà-fora de servei-mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol corresponent en el 
quadre de govern. 

 La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 

 "Les reparacions mai es realitzaran sota corrent. Abans de fer una reparació es trauran els interruptors de 
sobreintensitat, posant al seu lloc el cartell de "No connectar, homes treballant a la xarxa". 

 L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars només l'efectuaran els electricistes. 

 Les eines estaran aïllades. 
Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió de seguretat. 

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Mobilització d'equips a obra 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'estudia en aquesta unitat d'obra la recepció de màquines i equips en obra per efectuar les operacions inicials de 
moviment de terres i excavació. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per bolcada de 
màquines o vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (en descendir de la cabina). 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques (en especial 
han de tenir epis en descendir de les cabines). 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'espai de l'obra per tal de detectar l'estabilitat del terreny. 

 La maquinària es rebrà en obra de manera que quedi constància documental de: 
 

 - Matrícula 
 - Conductor 
 - Règim de: Lloguer / Propietat 
 - Manteniments realitzats i data dels mateixos 
 - Responsable del manteniment 
 - Estat de conservació (retrovisors, cinturó de seguretat, llums, xiulet marxa enrere, pneumàtics, botzina, nivell 

sonor, contaminació, cabina antibolcada, visibilitat de cabina, etc.) 
 

 Tots els operadors de màquines rebran la Fitxa d'Instruccions de seguretat per conèixer les seves actuacions en 
obra. 

 En l'obra s'utilitzaran únicament aquells equips i màquines per als quals es disposa de la qualificació i autorització 
necessàries. 

 S'utilitzaran aquests equips respectant les normes de treball indicades pel fabricant. 

 S'haurà de respectar la senyalització interna de l'obra. 

 No s'utilitzarà la maquinària per transportar personal de l'obra. 

 S'haurà de realitzar els manteniments periòdics d'acord amb les instruccions del fabricant. 

 S'haurà de circular amb precaució en les entrades i sortides de l'obra. 

 Quan estigui treballant una màquina, caldrà vigilar la circulació i l'activitat dels vehicles situats en el radi de treball de la 
mateixa. 

  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Abans de la demolició - Anul·lació de les instal·lacions 
existents 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

No es començarà la demolició de les parts determinades en el projecte d'obra, mentre no hagin estat neutralitzades les 
instal·lacions dels serveis d'aigua, electricitat, gas i les seves corresponents conduccions. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Mascareta de protecció 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques 

 Els operaris que realitzin aquests treballs estaran qualificats per a això. 

 La connexió d'aigua es podrà mantenir per surtir-nos en la demolició. 

 Els dipòsits de combustible han d'estar buits en començar la demolició. 

 Es tancarà la connexió del clavegueram general de l'edifici a la xarxa, per evitar les possibles emanacions de gasos 
per la xarxa de sanejament. 

 La connexió d'electricitat ha de ser anul·lada, demanant si cal una presa independent per al servei d'obra. 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Abans de la demolició - Estintolaments i estintolaments 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els apuntalaments i estintolaments són necessaris en aquest enderrocament, per assegurar o sostenir tots aquells elements 
de l'edifici, per consolidar-lo durant el temps que durin les operacions de demolició, perquè no poguessin ocasionar 
esfondraments en part. 
 

 Els apuntalaments i estintolaments s'han de fer sempre de baix a dalt, contràriament a com es realitzen els treballs de 
demolició. 

 Realitzarem els apuntalaments i estintolaments, bé utilitzant carreres metàl·liques, amb bigues de gelosia a manera de 
tornapuntes o utilitzant taulons de fusta, usant puntals i perfils metàl·lics a manera de tornapuntes.  
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris portaran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els operaris que realitzin aquests treballs estaran qualificats per a això. 

 Hauran de ser executats de manera que mantinguin les parts en mal estat de la construcció sense alterar la solidesa i 
estabilitat de la resta de l'edifici. 

 El càlcul de seccions i disposicions dels elements haurà de ser realitzat per personal qualificat. 

 Es col·locaran testimonis en les esquerdes que hi hagi als edificis adjacents, per tal de comprovar en el procés de 
demolició d'aquesta i prendre les mesures d'apuntalament. 

 S'arriostrarà horitzontalment per evitar la caiguda d'elements verticals per excés d'alçada. 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Abans de la demolició - Instal·lació de bastides 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La bastida es considera en aquest enderroc com una estructura provisional que permet als treballadors situar-se en la cota 
corresponent al treball a realitzar, i proporciona suport per a usar equips i materials per als treballs de l'enderroc, servint 
com sosteniment de les proteccions col·lectives. 
Haurà muntar seguint el pla de muntatge i les instruccions del fabricant.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes en manipulació  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes despresos.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les bastides es recolzaran sobre un sòl pla i compacte i han d'utilitzar planxes sota els puntals per tal de repartir les 
càrregues. 

 Es col·locaran exempts de la construcció a enderrocar, havent arriostrat a aquesta en les parts no enderrocades. 

 Es col·locaran en totes les façanes de l'edifici per a servir de plataforma de treball per a la demolició dels murs. 

 Complirà tota la normativa sobre bastides, tant en la seva instal·lació com en les mesures de protecció col·lectiva, 
baranes, etc. 

 El seu muntatge i desmuntatge serà realitzat per personal especialitzat 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Abans de la demolició - Instal·lació de mitjans de protecció 
col·lectiva 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Previ als treballs de demolició d'aquest enderroc, s'han d'instal·lar totes les mesures de protecció col·lectiva necessàries, 
tant pel que fa a les proteccions dels operaris que hagin de fer la demolició, com a les proteccions de possibles terceres 
persones, com vianants, edificis confrontants, arbres propers, etc, tal com s'estableixen en els plànols. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes en manipulació  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes despresos.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Armilla reflectant. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 S'haurà de realitzar la consolidació dels edificis adjacents. 

 Es realitzarà una protecció dels edificis si aquests són més baixos que el que es va a demolir, mitjançant la instal·lació 
de viseres de protecció. 

 Es farà una protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització 

 Es farà una instal·lació de viseres de protecció per a vianants o xarxes i lones parapols i caiguda de runes. 

 Es mantindrà tots aquells elements que puguin servir de protecció col·lectiva i que tingui l'edifici, com ampits, baranes, 
escales, etc. 

 Es farà una protecció dels accessos a l'edifici amb passadissos coberts. 

 Es col·locarà les anteriors instal·lacions 

 Hi haurà a l'obra l'equip indispensable per a l'operari, així com palanques, falques, barres, puntals, etc. i altres mitjans 
que puguin servir per eventualitats o socórrer els operaris que puguin accidentar. 

 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Abans de la demolició - Instal·lació de mitjans d'evacuació de 
runes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'instal·laran els mitjans d'evacuació de runes prèviament a l'execució de l'enderroc. 
Les runes es llançaran, desde les diferents pisos a la planta baixa, per les baixants, i no es podràn llançar runes des d'alt. 
Es conduirà fins a la planta baixa per mitjà d'obertures existents en els forjats dels pisos. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Producció de gran quantitat de pols.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 S'impedirà que impactin runes en dos forjats al mateix temps, per això no coincidiran verticalment d'una planta a una 
altra. 

 Les seves dimensions no superaran 1.5 mts. de llarg i la seva amplada serà la del entrebigat. 

 No es sobrecarregaran els forjats intermedis amb pes excessiu d'enderroc sense evacuar, i sobretot, en les vores dels 
buits que realitzem a cada planta, evitant que el pes sigui major de 100 kg/m2. 

 Els buits estaran protegits mitjançant baranes 

 S'evitarà mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de gran quantitat de pols. 

 Els accessos a zones de càrrega de runes i materials hauran d'estar tancats, i disposar de passarel·la amb baranes. 

 La càrrega de runes en els camions i contenidors no ha de vessar les vores. 

 El nombre de baixants vindrà determinat per la distància màxima des de qualsevol punt fins a la seva ubicació, cosa 
que no hauria de ser major de 25 a 30 mts. 

 Hauran de tenir fàcil accessibilitat des de qualsevol punt. 

 Facilitat d'emplaçar sota del baixant el contenidor o camió. 

 Màxima duració en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar. 

 Ha d'estar allunyat dels llocs de pas. 

 Els conductes verticals d'evacuació tindran les mesures adequades, donada la gran quantitat de runes a manejar. 

 S'ha d'assegurar la instal·lació als elements resistents per garantir la seva estabilitat, evitant així caigudes laterals i 
possibles esfondraments. 

 Quan s'instal·li per obertures en els pisos, el tram superior ha de sobrepassar almenys 0,90 mts. del nivell del pis, de 
manera que s'eviti la caiguda de persones o de materials. 

 L'embocadura d'abocament a cada planta haurà de passar a través de la protecció (barana i entornpeu). 

 L'altura del broquet pel que fa al nivell del pis serà l'adequada per abocar directament les runes des del carretó, 
col·locant-se en el sòl un límit per a la roda i facilitar així l'operació. 

 El tram inferior de la baixant tindrà menor pendent que la resta, per esmorteir la velocitat de runes evacuats, reduir la 
producció de pols i evitar la projecció. 

 La distància de l'embocadura inferior al recipient de recollida serà la mínima possible per a l'ompliment i la seva 
extracció. 

 Evitar,mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de gran quantitat de pols. 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Mecànica - Demolició mecànica per 
embranzida hidràulica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Per procedir a l'enderrocament de les unitats d'obra previstes en el projecte d'obra, mitjançant la demolició mecànica per 
embranzida hidràulica, se seguirà el següent procediment: 
 

 Es realitzarà la demolició de l'edifici mitjançant un braç telescòpic hidràulic instal·lat en una excavadora sobre erugues. 
La màquina haurà de descansar sobre terreny ferm i es manejarà segons les condicions de funcionament del fabricant. 

 El braç d'embranzida haurà de dirigir-se contra el mur que vagi a ser derrocat a menys de 600 mm, per sota de la part 
superior del mur. 

 Podria ser necessari reduir manualment l'altura de l'edifici per posar la resta a l'abast del braç. 

 La màquina podrà situar-se per regla general fos de l'edifici i es mantindrà al personal allunyat de la zona de caiguda 
dels enderrocs. 

 Les màquines proveïdes de cisalla com a útil d'enderrocament, s'adaptaran a normes similars al braç d'embranzida i al 
punter hidràulic.  

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a distint nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils i immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i corts per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per bolcada de 
màquines o vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Danys causats per éssers vius  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Ambient pulvigen  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Armilla reflectora. 
- Arnés de seguretat subjecte a línia de vida. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris portaran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els operaris que realitzin el treball estan qualificats per realitzar la demolició. 

 L'edifici ha demolir estarà aïllat. 

 Es procedirà al regat freqüent dels enderrocs per evitar la creació de grans quantitats de pols. 

 Es tindran en compte les condicions de protecció col·lectiva, com a baranes perimetrals, i es proveirà als operaris d'en 
cas necessari d'arnés de seguretat agafat a lloc ferm. 

 No s'apilarà en planta una càrrega superior a 100 kp/cm2. 

 Quan s'emprin més de deu treballadors en aquestes tasques de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la 
vigilància per cada dotzena de treballadors. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses.  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Mecànica - Utilització d'excavadores 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Per procedir a l'enderrocament de les unitats d'obra previstes en el projecte d'obra, mitjançant la demolició mecànica 
mitjançant la utilització d'excavadores, se seguirà el següent procediment: 
 

 Es recorrerà a excavadores equipades amb la seva cullera en lloc d'un accessori de demolició. 
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 L'excavadora no haurà d'utilitzar-se per realitzar la demolició trencant murs alts en el seu nivell inferior. 

 L'altura del mur de l'edifici objecto de la demolició no haurà de ser superior a l'abast de la màquina a aquesta altura. 

 En cas que s'utilitzi la maquinària sobre el pis d'un edifici, les càrregues previstes hauran de determinar-se per 
endavant i el sòl haurà de ser examinat per un tècnic competent que garanteixi la seva resistència a la càrrega. 

 Hauran de protegir-se totes les obertures en els pisos amb vorades per impedir que es depassin les vores. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a distint nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils i immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 -  Cops i corts per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per bolcada de 
màquines o vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Danys causats per éssers vius  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Ambient pulvigen  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Protectors auditius. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Armilla reflectora. 
- Arnés de seguretat subjecte a línia de vida. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris portaran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els operaris que realitzin el treball estan qualificats per realitzar la demolició. 

 L'edifici ha demolir estarà aïllat. 

 Es procedirà al regat freqüent dels enderrocs per evitar la creació de grans quantitats de pols. 

 Es tindran en compte les condicions de protecció col·lectiva, com a baranes perimetrals, i es proveirà als operaris d'en 
cas necessari d'arnés de seguretat agafat a lloc ferm. 

 No s'apilarà en planta una càrrega superior a 100 kp/cm2. 

 Quan s'emprin més de deu treballadors en aquestes tasques de demolició, s'adscriurà un Cap d'equip per a la 
vigilància per cada dotzena de treballadors. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Estructures i 
fonamentacions - Demolició llosa de formigó armat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La demolició de la llosa de formigó armat s'iniciarà, després d'haver suprimit tots els elements situats sobre de la llosa, fins i 
tot suports i murs.  
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició de la llosa de formigó armat es realitzarà per personal especialitzat 

 Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament i també les zones de la llosa que hagin cedit . Les càrregues 
dels estintolaments es transmetran al terreny, a elements verticals, a forjats o lloses inferiors en bon estat sense 
superar la sobrecàrrega admissible. 

 Les lloses armades en una sola direcció s'eliminaran tallant en franges paral·leles a la armadura principal, de pes no 
superior a l'admès per la grua, un cop suspeses pels extrems es col·locaran els suports. 

 Les lloses armades en dues direccions s'eliminaran tallant en requadres 

 Les armadures i altres elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes de 
politges o, si escau amb aparells elevadors. 

 Es regaran les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols. 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com baranes perimetrals, i es proveirà als operaris d'arnès 
de seguretat subjectat en un lloc ferm de la coberta. 

 Es delimitaran les zones de treball, per evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors. 

 L'espai on es troben la runa s'acotaran i vigilaran 

 No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat. 

 No es dipositarà runa sobre les bastides 

 No s'acumularà runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin de romandre en peu. 

 Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega mitjançant rampes, amb tremuges o cabassos, 
sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 No es realitzarà amb palanques l'enderroc manual de materials 

 Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes d'operaris o de materials. 

 Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està 
perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn. 

 En finalitzar la jornada no quedaran elements de la llosa de formigó armat en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

 Protegeixen de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de la llosa de formigó armat que puguin ser 
afectats per ella. 

 Es paralitzessin els treballs en dies plujosos 
  

 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Estructures i 
fonamentacions - Demolició llosa d'escala 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La demolició de la llosa d'escala es començarà, posant, l'estintolament i apuntalament amb taulers quallats sobre sotaponts 
i puntals, un cop realitzat això s'aixecarà en primer lloc, els components del esglaons, des de l'últim i més elevat tram fins a 
les plantes inferiors , després s'anirà tallant la llosa i eliminant. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eina, 
materials)  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Pols.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició de la llosa d'escala es realitzarà per personal especialitzat 

 Per realitzar la demolició es baixarà i s'apuntalarà amb taulers quallats sobre sotaponts i puntals. 

 Es començarà a aixecar els components del esglaons, des de l'últim i més elevat tram fins a les plantes inferiors. 

 Les armadures i altres elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes de 
politges o, si escau amb aparells elevadors. 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com baranes perimetrals, i es proveirà als operaris d'arnès 
de seguretat subjectat en un lloc ferm de la coberta. 

 Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes tant dels operaris com de 
materials. 

 S'evitarà treballar pujat a l'escala que sé aquesta demolint 

 La demolició de les escales es farà quan ja no siguin necessàries per al trànsit dels operaris. 

 S'observarà la situació dels suports dels elements estructurals que poguessin estar deteriorats per putrefacció, 
oxidació, corc, etc. 

 Es previndrà els riscos de desploms i moviments no controlats 

 Regat de les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols 

 Es caminarà sempre sobre plataformes de fusta recolzadesen bigues o biguetes que no s'estiguin desmuntant. 

 Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega mitjançant rampes, amb tremuges o cabassos, 
sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 

 Preferiblement les runes s'hauran d'evacuar conforme es desmunten, per evitar així sobrecàrregues 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors. 

 Es preveurà d'una sortida per a l'evacuació del personal fàcil i ràpida. 

 No s'ha de fer amb palanques l'enderroc manual de materials 

 Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per evitar caigudes de materials. 

 Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està 
perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn. 

 En finalitzar la jornada no quedaran elements de l'escala en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o 
altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

 Protegeixen de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'escala que puguin ser afectats per ella. 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Estructures i 
fonamentacions - Demolició forjat - Biguetes metàl·liques 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Suprimits tots els elements situats sobre del forjat fins i tot suports, murs, etc. Es començarà a realitzar l'enderroc del sostre 
constituït amb biguetes metàl·liques, començant pel entre la biga i continuant per les biguetes. 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició de les biguetes metàl·liques es realitzarà per personal especialitzat. 

 Per realitzar la demolició es baixarà i s'apuntalarà amb taulers quallats sobre sotaponts i puntals. 

 Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament i també les zones del sostre que hagin cedit . Les càrregues 
dels estintolaments es transmetran al terreny o elements verticals o sostres inferiors en bon estat sense superar la 
sobrecàrrega admissible. 

 Es demolirà l'entrebigat a ambdós costats de la bigueta. 

 S'observarà la situació dels suports dels elements estructurals que poguessin estar deteriorats per putrefacció, 
oxidació, corc, etc. 

 S'evitarà treballar pujat a l'element que s'està demolint. 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com baranes perimetrals, i es proveirà als operaris d'arnès 
de seguretat subjectat en un lloc ferm de l'estructura. 

 Es caminarà sempre sobre plataformes de fusta recolzadesen bigues o biguetes que no s'estiguin desmuntant. 

 Es previndrà els riscos de desploms i moviments no controlats 

 Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes d'operaris i de materials. 

 Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes de politges o, si escau amb 
aparells elevadors. 

 Es regaran les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols. 

 En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat 

 Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors. 

 No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat. 

 No es dipositarà runa sobre les bastides 

 No s'acumularà runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin de romandre en peu. 

 Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega mitjançant rampes, amb tremuges o cabassos, 
sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 No es realitzarà amb palanques l'enderroc manual de materials 

 Si s'utilitza martell trencador no es deixarà clavat, abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està 
perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn. 

 En finalitzar la jornada no quedaran elements del sostre en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o 
altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

 Protegeixen de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements del sostre que puguin ser afectats per ella. 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 

 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Estructures i 
fonamentacions - Demolició de murs 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La demolició de murs es realitzarà després d'haver demolit el forjat superior o coberta i abans d'enderrocar les bigues i 
pilars del nivell en què es treballa. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Generació de pols  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Despreniments per variació d'estat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició es realitzarà per personal especialitzat 

 Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria 

 Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament i també les zones del sostre que hagin cedit . Les càrregues 
dels estintolaments es transmetran al terreny o elements verticals o sostres inferiors en bon estat sense superar la 
sobrecàrrega admissible. 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com baranes perimetrals, i es proveirà als operaris d'arnès 
de seguretat a estat a lloc ferm de l'estructura. 

 Es tancaran els buits de balcons, finestres, escales o ascensors per a evitar caigudes d'operaris o de materials. 

 Es caminarà sempre sobre plataformes de fusta recolzades en bigues o biguetes que no s'estiguin desmuntant. 

 Si es treballa sobre el mur extrem que només tingui pis a un costat i l'alçada sigui superior a deu metres, s'establirà en 
l'altra cara del mur una bastida o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

 S'observarà la situació dels suports dels elements estructurals que poguessin estar deteriorats per putrefacció, 
oxidació, corc, etc. 

 Els elements que pel seu pes o envergadura ho requereixin es desmuntaran amb ajudes de politges o, si escau amb 
aparells elevadors. 

 Es tindrà en compte els riscos de despreniments en variar el seu estat inicial de càlcul 

 Es regaran les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols. 

 En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat 

 Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors. 

 No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat. 

 No es dipositarà runa sobre les bastides 

 No s'acumularà runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin de romandre en peu. 

 Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega mitjançant rampes, amb tremuges o cabassos, 
sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 No es realitzarà amb palanques l'enderroc manual de materials 

 En finalitzar la jornada no quedaran elements dels murs en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o 
altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

 Protegeixen de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements dels murs que puguin ser afectats per ella. 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Estructures i 
fonamentacions - Demolició fonamentacions 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es començarà l'enderroc de la fonamentació un cop estigui executada la demolició de tota l'estructura, així com l'aixecat del 
paviment immediat a la fonamentació. 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Màscara de filtre mecànic. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició de la fonamentació es realitzarà per personal especialitzat. 

 Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva. 

 Els elements que pel seu pes o envergadura el requereixin es desmuntaran amb ajudes de politges o, si escau amb 
aparells elevadors. 

 Es regaran les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols. 

 En tots els casos l'espai on va la runa estarà acotat i vigilat. 

 No es dipositarà runa sobre les bastides 

 No s'acumularà runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin de romandre en peu. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 No hauran de realitzar amb palanques l'enderroc manual de materials. 

 Protegeixen de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de la fonamentació que puguin ser afectats 
per ella. 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Façanes i particions - 
Aixecat de fusteria 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'aixecament de la fusteria es realitzarà abans de començar la demolició de les façanes i particions corresponents. Es tindrà 
especial atenció amb la fusteria que pugui ser utilitzada en altres edificacions. 
Els cèrcols es desmuntaran, en general, quan es vagi a demolir l'element estructural en què estiguin situats. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars 
(cavallets, escales, bastides, etc.).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició es realitzarà per personal especialitzat 

 Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria 

 La fusteria que contingui cristalls serà la primera que s'extregui, per seguretat. 

 L'espai on hi hagi emmagatzematge de fusteria estarà acotat i vigilat. 

 No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat. 

 No es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre en 
peu. 

 Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o al lloc de càrrega mitjançant rampes, amb tremuges o cabassos, 
sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 Els treballadors no hauran de treballar en demolicions a una alçada superior a 3 m per sobre del terra si no hi ha una 
plataforma de treball sobre la qual puguin operar. 

 Es preveuran una sortida per a l'evacuació del personal fàcil i ràpida. 

 En els buits que donin al buit, es disposaran proteccions provisionals. 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com baranes perimetrals, i es proveirà als operaris d'arnès 
de seguretat subjectat en un lloc ferm de la coberta. 

  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Revestiments - 
Demolició esglaons 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es començarà el desmantellat dels esglaons, per norma general, abans de procedir a l'enderroc de la llosa d'escala o volta. 
En general, per a la demolició s'utilitzarà el martell elèctric, ja que el martell pneumàtic no és recomanable per tenir més 
potència i menor precisió. També podrà realitzar la demolició amb el pic.  
 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició es realitzarà per personal especialitzat 

 Els treballs estaran supervisats per persona competent en la matèria 

 Si s'hagués de reciclar algun material, sempre utilitzaríem el pic per a més precisió. 

 Regat de les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols 

 En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat 

 No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat. 

 No es dipositarà runa sobre les bastides 

 No s'acumularà runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin de romandre en peu. 

 Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega mitjançant rampes, amb tremuges o cabassos, 
sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Demolició d'elements 
via pública - Demolició de voreres 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'haurà de procedir l'aixecat del tram de vorera, en els terms'especificats en el projecte d'obra. Abans de procedir l'aixecat 
de la mateixa, es procedirà a l'anul·lació de serveis que estiguin sota la vorera, en especial les conduccions elèctriques i les 
conduccions de gas. 
La demolició de la vorera es durà a terme per mitjà de martells pneumàtics. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Protectors auditius. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició realitzarà per personal especialitzat 
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 Regat de les runes per evitar la creació de gran quantitat de pols 

 L'espai on estiguin emmagatzemats les runes estarà acotat i vigilat. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Demolició d'elements 
via pública - Demolició de vorades 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La retirada de les vorades començarà acotant les zones de pas i delimitant els espais de treball de la retroexcavadora. 
Les vorades es dipositaran directament en les zones de recollida destinades a aquest fi, fins procedir a la seva retirada de 
l'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda o caiguda d'objectes (vorades, eina, 
materials).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Pols  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Protecció auditiva o taps auditius 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició les vorades es realitzarà per personal especialitzat. 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com senyalització, restricció del pas a les zones de 
càrrega, etc. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 Estaran delimitades les zones de treball, per evitar la circulació d'operaris per nivells inferiors. 

 No es realitzarà l'enderroc de vorades amb la utilització de palanques per evitar sobreesforços. 

 Si s'utilitza martell pneumàtic no es deixaran clavat, i abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està 
perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn. 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Element a element - Demolició d'elements 
via pública - Demolició de escocells 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La retirada dels escocells dels arbres començarà acotant les zones de pas i delimitant els espais de treball de la 
retroexcavadora, de la mateixa manera que succeeix amb les vorades. 
Els escocells es dipositaran directament en les zones de recollida destinades a aquest fi, fins procedir a la seva retirada de 
l'obra. 
 

 
 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda o caiguda d'objectes (escocells, eina, 
materials)  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Pols  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Protecció auditiva o taps auditius 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La demolició dels escocells es realitzarà per personal especialitzat. 

 Es tindrà en compte les condicions de protecció col·lectiva, com senyalització, restricció del pas a les zones de 
càrrega, etc. 

 Quan s'utilitzin més de deu treballadors en la demolició, s'adscriurà un cap d'equip per a la vigilància per cada dotzena 
de treballadors 

 No es realitzarà l'enderroc de escocells amb la utilització de palanques per evitar sobreesforços. 

 Si s'utilitza martell pneumàtic no es deixaran clavat, i abans d'accionar el martell s'haurà d'assegurar que el punter està 
perfectament subjecte al martell. Si s'observés deteriorat es demanarà que ho canviïn. 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 
  

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Durant la demolició - Combinada 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquest sistema d'enderroc consisteix en demolir una part, element a element, i un altra per col·lapse, tal com s'especifica en 
els plànols. 
Tal com pot apreciar-se en els mateixos, quedan clarament diferenciades les parts a demolir amb cada un dels mètodes.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lesions per sorolls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lesions per vibració i percussió.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Pols.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars 
(cavallets, escales, bastides, etc.).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 L'enderrocament serà posat en pràctica per empreses especialitzades. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es comprovarà l'oxidació dels elements que puguin produir riscos de despreniment. 

 Posarem proteccions col·lectives en els forats que donin al buit. 

 S'utilitzaran viseres per protegir elements de la via pública o edificis confrontants. 

 La zona estarà acotada, i haurà de tenir especial atenció de que l'explosió no afecti a edificacions confrontants. 

 Les zones de recollida de runes estaran acotades i senyalitzades. 

 No s'acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 sobre forjats encara que estiguin en bon estat. 

 No es dipositarà runa sobre les bastides 

 No s'acumularà runes ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests 
hagin de romandre en peu. 

 Les runes s'han de conduir fins a la planta baixa o el lloc de càrrega mitjançant rampes, amb tremuges o cabassos, 
sacs, etc., prohibint  llançar des d'alt. 

 
 

Edificació - Actuacions prèvies - Enderrocs - Després de la demolició 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Una vegada assolida la cota zero, es farà una revisió general de les edificacions confrontants per observar les lesions que 
hagin pogut sorgir.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes d'operaris al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Generació de pols.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Arnès de seguretat. 
- Protecció auditiva o taps auditius 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per persones competents en la matèria. 

 S'establirà una senyalització de la via pública. 

 Les tanques, embornals, pericós, pous i estintolaments estaran en perfecte estat de servei. 
  

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Transports de terres 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions de transport de terres amb les que s'han tingut en compte per al transport de terres extretes de l'excavació 
de l'obra. 
Es realitzarà amb les màquines previstes per a aquestes operacions i que més endavant es detallen. 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda d'objectes per enfonsament o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per despreniments.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 Xocs contra objectes mòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament per bolcada de màquines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els camions portaran correctament distribuïda la càrrega, no carregar més del permès i tindran netes de fang les rodes 
per a no tacar els carrers. 

 És imprescindible posar atenció als camins, cobrint sots, eliminant flonjalls i compactant mitjançant llasts, escòries, 
etc., tots els fangars afectats per la circulació interna de vehicles. 

 Totes les maniobres dels vehicles seran guiades per una persona i el trànsit dels mateixos dins de la zona de treball es 
procurarà que sigui per sentits fixos i prèviament estudiats, impedint tota la circulació al costat de les vores de 
l'excavació. 

 L'accés al buidatge es realitzarà mitjançant rampa 

 Es realitzarà l'accés de vianants separat i tancat l'accés o circulació de la maquinària. 

 S'acotaran les zones de desploms de terrenys i se senyalitzaran per a persones i vehicles. 

 L'ample mínim de les rampes serà de 4.50 m. La pendents mínimes seran del 12% en trams rectes i 8% en trams 
corbs. 

 Tots els accessos pels que hagin d'accedir la maquinària de transport s'han de mantenir nets de fang o de greix dels 
esglaons i pates. 

 Els materials procedents de l'excavació estaran situats a més de 2,00 metres de la vora de l'excavació, en cas contrari 
es disposaran reforços de apuntalaments, sòcols i límits de protecció. 

 La rampa d'accés romandrà sempre neta. 

 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima dels vehicles, i especificar la Tara i Càrrega màxima 

 Les maniobres de càrrega a cullera de camions, seran dirigides per l'encarregat o operari per ell designat. 

 Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada 

 Tots els vehicles hauran de disposar de pòlissa d'assegurances vigent, amb responsabilitat civil il·limitada, la seguretat 
social del maquinista al dia, i les revisions periòdiques de la màquina, abans de començar els treballs en aquesta obra. 

 Es regarà amb freqüència els treballs i caixes dels camions. 
  

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Buidats - Excavació a cel obert 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen les operacions corresponents als treballs d'excavació a cel obert fins arribar a la cota d'excavació exigida pel 
projecte d'obra. 
Es realitzarà amb les màquines de moviment de terres previstes per a aquestes operacions i que més endavant es detallen. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de personal a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Desplom de terres i roques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Esfondrament de les parets del pou.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellament de persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada, xoc i falses maniobres de la 
maquinària d'excavació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Interferències amb conduccions subterrànies  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Inundacions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Ambient físic saturat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

 Abans de començar l'excavació s'han de revisar les edificacions confrontants, i es van apuntalar les zones 
deteriorades. 

 El perfil transversal de les parets excavades mecànicament s'ha de controlar evitant les irregularitats que donen lloc a 
esfondraments. 

 Quan s'utilitzin excavadores mecàniques no han de quedar zones sobre sortints capaços de desplomar-se. 

 Es prohibeixen els treballs a prop de pilons elèctrics que no siguin estables. 

 S'eliminaran els arbres o arbustos, que les seves arrels quedin al descobert, i puguin desprendre per les pluges o 
dessecació del terreny. 

 No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 3.00 metres de la vora de l'excavació, per a vehicles 
lleugers i de 4.00 m per als pesats. 

 Es mantindran els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni forats 

 Es senyalitzarà el buidatge de l'excavació amb abalisaments i tanques, a una distància mínima de 2,00 metres. Si 
l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de l'obra i durant un breu termini de temps, es podrà senyalitzar 
amb guix aquesta mínima distància de seguretat de 2,00 metres 

 Es disposaran passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura del possible. 

 En tota excavació en què calgui arribar a prop de la fonamentació d'una construcció ja existent, caldrà l'apuntalament 
de l'edifici afectat. 

 Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 

 En el cas que es detectin riscos per filtracions d'aigua, caldrà realitzar inicialment un mur pantalla perimetral amb 
fonamentació de 2.00 m, per evitar l'ablaniment i enfonsament del terreny. 

  

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Estintolaments - Rases - Lleugera 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'apuntalament de les rases es realitzarà del tipus lleuger, revestint fins al 25% de la superfície de les parets de l'excavació, 
per que és terreny de naturalesa coherent. 
L'apuntalament s'anirà realitzant mitjançant la col·locació de taules i estampidors a mesura que anem fent la rasa. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Ambient físic saturat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els apuntalaments, tensant estampidors fluixos, especialment 
després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

 Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que es 
luminin cada 10 metres. 

 Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada i un 
entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 

 Piles de terres com a mínim a 2.00 m de la vora de l'excavació 

 Els amples de les rases han de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 

 S'estrebarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 

 L'ascens i descens del personal a els apuntalaments es farà per mitjà d'escales de mà segures. 

 S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentrebat en prevenció d'esfondraments del 
terreny. . 

 S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 

 Els elements de l'apuntalament no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 

 Els elements de l'apuntalament no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre element. 

 Es posarà el nombre d'estampidors adequat 

 Es posarà estampidors de manera perpendicular a la superfície de tablazón. 

 Il·luminació adequada de seguretat. 

 Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes 

 En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es mantindrà 
un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 

 Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 

 Els apuntalaments de les rases es trauran metòdicament a mesura que els treballs de revestiment avancin i només en 
la mesura que no pugui perjudiqui la seguretat. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Excavació rases 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Un cop replantejades les rases d'excavació, es realitzaran les tasques pròpies de excavació de les rases mitjançant la 
maquinària prevista, fins arribar a la cota d'excavació exigida pel projecte d'obra a realitzar. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de personal al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones a l'interior de la rasa.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniments de terres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellament de persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada, xoc i falses maniobres de la 
maquinària d'excavació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Interferències amb conduccions subterrànies  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Inundacions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
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- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos als que pot estar sotmès. 

 Quan els vehicles circulin en direcció al lloc de treball, la zona delimitada ampliarà aquesta direcció en dues vegades la 
profunditat del tall i no menys de 4.00 m quan s'adopti una senyalització de reducció de velocitats. 

 L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior de la rasa i estarà 
recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala sobresortirà 1.00 m per sobre de la vora 
de la rasa. 

 Es disposarà una escala per cada m 30 de rasa oberta o fracció de valor, que haurà d'estar lliure d'obstrucció i 
correctament travada transversalment. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

 Quedaran prohibits els abassegaments a una distància inferior als 2.00 m, de la vora d'una rasa. 

 S'estrebarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 

 S'estendrà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament subjecta al terreny mitjançant 
rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny. 

 S'estendrà sobre la superfície dels talussos un gunitat de consolidació temporal de seguretat, per a protecció dels 
treballs a realitzar en l'interior de la rasa. 

 Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què rebre empentes exògens per 
proximitat de camins, transitats per vehicles. 

 Es revisarà l'estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos on s'estableixin talls amb ús de martells 
pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per al moviment de terres. 

 Quan hi hagi hagut que estrebar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els estrebats, tensant 
estampidors fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

 S'extremarà la vigilància de talussos durant les operacions d'estrebat i desentrebat en prevenció d'esfondraments del 
terreny. 

 Els elements de l'estrebat no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 

 Els elements de l'estrebat no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre element. 

 En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques de les rases de profunditat major de 1.30 
m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

 Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que es 
luminin cada 10 metres. 

 Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció de 0,90 m. d'alçada i un 
entornpeu que impedeixi la caiguda de materials. 

 Els amples de les rases han de complir els mínims establerts per garantir la seguretat 

 S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 

 Il·luminació adequada de seguretat. 

 Es col·locarà les passarel·les de trànsit amb baranes 

 En rases de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es mantindrà 
un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Rases i pous - Excavació pous 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Un cop replantejats els pous d'excavació, es realitzaran els treballs propis d'excavació dels mateixos mitjançant la 
maquinària prevista, fins arribar a la cota d'excavació exigida pel projecte d'obra a realitzar. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de personal a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Desplom de terres i roques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Esfondrament de les parets del pou.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellament de persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada, xoc i falses maniobres de la 
maquinària d'excavació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Interferències amb conduccions subterrànies  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Distorsió dels fluxos de trànsit habituals.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Inundacions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Ambient físic saturat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El personal que executi els treballs de pous serà de provada destresa en aquest tipus de treballs. 

 El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior dels pous coneixerà els riscos als que pot estar sotmès. 

 L'accés i sortida del pou s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior del pou que estarà 
proveïda de sabates antilliscants. L'escala sobresortirà 1.00 m per sobre de la bocana. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

 No es podrà apilar en un radi de 2.00 m entorn la bocana del pou 

 Els elements auxiliars es col·locaran sòlidament rebuts sobre un entaulat perfectament assentat entorn la bocana del 
pou. 

 En descobrir qualsevol tipus de conducció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la Direcció de l'Obra 
perquè dicti les accions a seguir. 

 No s'utilitzarà maquinària accionada per combustió o explosió en l'interior dels pous, en prevenció d'accidents per 
intoxicació. 

 Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1.50 m, s'estrebarà el perímetre en prevenció d'esfondraments. 

 Quan la profunditat del pou sigui igual o superior als 2.00 m, s'envoltarà amb una barana sòlida de 90 cm. 
(recomanable 100 cm.) barra intermèdia i entornpeu de 0.15 m, situada a una distància mínima de 2.00 m de la vora 
del pou. 

 Quan calgui estrebar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els estrebats, tensant estampidors 
fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

 Els elements de l'estrebat no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 

 Els elements de l'estrebat no s'utilitzaran per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre element. 

 En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 1.30 m 
amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent 

 Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que es 
luminin cada 10 metres. 

 S'ha d'assenyalar acústicament la maquinària en moviment 

 Il·luminació adequada de seguretat. 

 En pous de profunditat major de 1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant al seu interior, es mantindrà 
un vigilància a l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 

 Neteja i ordre en l'obra.  
  

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Moviment de terres - Excavació amb mitjans manuals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Una vegada replantejades les rases d'excavació, es realitzaran els treballs propis d'excavació de les rases mitjançant 
mitjans manuals (pala de mà, bec, etc.) i esforç humà, fins a arribar a la cota d'excavació exigida per el projecte d'obra. 
 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplomi o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de terres per desplomi o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i corts per objectes o eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Explosió  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Danys causats per éssers vius  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Inundacions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Armilla reflectora. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba impermeable per a temps plujós. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recambiable. 
- Protectors auditius. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.  

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El personal que ha de treballar en aquesta obra a l'interior de les rases coneixerà els riscos als quals podrà estar 
sotmès. 

 Quan els vehicles circulin en direcció al tall, la zona fitada ampliarà aquesta adreça en dues vegades la profunditat del 
tall i no menys de 4.00 m quan s'adopti una senyalització de reducció de velocitats. 

 L'accés i sortida d'una rasa s'efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior de la rasa i estarà 
recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala sobresortirà 1.00 m per sobre de la vora 
de la rasa. 

 Es disposarà una escala per cada 30 m de rasa oberta o fracció de valor, que deurà estar lliure d'obstrucció i 
correctament esbiaixada transversalment. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra amb la finalitat de detectar possibles esquerdes o moviments del 
terreny. 

 Quedaran prohibits els apilaments a una distància inferior als 2.00 m, de la vora d'una rasa. 

 Se senyalitzarà mitjançant una línia (en guix, calç, etc.) o mitjançant una línia de banderoles la distància de seguretat 
mínima de 2 metres. 

 S'apuntalarà en rases de més de 60 cm. de profunditat. 

 Es tendirà sobre la superfície dels talusos una malla de filferro galvanitzat fermament subjecta al terreny mitjançant 
rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny. 

 Es tendirà sobre la superfície dels talusos un gunitat de consolidació temporal de seguretat, per a protecció dels 
treballs a realitzar a l'interior de la rasa. 

 Es revisarà l'estat de corts o talusos a intervals regulars en aquells casos en els quals es rebin embranzides exògenes 
per proximitat de camins, transitats per vehicles. 

 Es revisarà l'estat de corts o talusos a intervals regulars en aquells casos on s'estableixin talls amb ús de martells 
pneumàtics, compactacions per vibrador o pas de maquinària per al moviment de terres. 

 Quan hagi calgut estrebar, abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament les apuntalacions, tibant codales 
fluixos, especialment després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

 S'extremarà la vigilància de talusos durant les operacions d'estrebati destrebat en prevenció d'esfondraments del 
terreny. 

 Els elements de l'estrebat  no podran utilitzar-se com a mitjans per grimpar, pujar o baixar per les excavacions. 

 Els elements de l'estrebat no s'utilitzaran per recolzar instal·lacions, conduccions o qualsevol altre element. 

 En finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques de les rases de profunditat major d'1.30 m 
amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

 Quan es prevegi el pas de vianants o vehicles al costat de la vora de l'excavació, es disposaran tanques mòbils que 
s'il·luminin cada 10 metres. 

 Les boques de les rases estaran convenientment protegides, mitjançant baranes de protecció d'almenys 90,0 cm. 
(recomanable 100 cm.) d'altura amb llistó intermedi i un rodapié que impedeixi la caiguda de materials. 

 Els amples de les rases compliran els mínims establerts per garantir la seguretat. 

 S'assenyalarà acústicament la maquinària en moviment.  

 Il·luminació adequada de seguretat.  

 Es col·locarà les passarel·les de transito amb baranes.  

 En rases de profunditat major d'1,30 metres, sempre que estiguin els operaris treballant en el seu interior, es mantindrà 
un de vigilància en l'exterior, que a més d'ajudar en el treball donarà la veu d'alarma en cas d'emergència. 

 No es realitzarà l'excavació del terreny, soscavant el peu d'un massís per provocar la seva bolcada. 

 Els artefactes o enginys bèl·lics que poguessin aparèixer, hauran de posar-se immediatament en coneixement de la 
Comandància més propera de la Guàrdia Civil. 

 Detectada la presència en el solar de paràsits, xeringues o qualsevol altre vehicle de possible contagi de malalties, es 
procedirà amb summa cura a la desinsectació o retirada a incinerador clínic de les restes sospitoses. 

 Es controlarà la pols mitjançant regs d'aigua periòdics. Es deixaran previstes preses d'aigua per al reg, per evitar la 
formació de pols durant els treballs. 

 Neteja i ordre en l'obra.  
 

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Regularització - Formigó de neteja 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es desenvoluparà la formació de capa de formigó de neteja i anivellat de fons de fonamentació, de 10 cm de gruix, 
mitjançant l'abocament de formigó fabricat en central en el fons de l'excavació, seguint les especificacions del projecte 
d'obra i els càlculs realitzats en els mateixos . 
En el formigonat s'evitarà que el formigó es segregui i ho anirem vibrant tal com es va formigonat. La superfície ha de 
quedar horitzontal i plana. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 Desplom de terres.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lliscament de la coronació dels pous de 
fonamentació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per caigudes d'objectes i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules del formigonat.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contacte amb el formigó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lesions per ferides punxants en mans i peus.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Enfonsament, ruptura o rebentada d'encofrats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 S'acotaran les zones de treball per evitar caigudes a diferent nivell en les sabates obertes i no formigonades. 

 No es recolliran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous oberts. 

 Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva 
trajectòria 

 Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat 

 La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials. 

 Es suspendran els treballs de formigonat en condicions climatològiques adverses. 
  

 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

47 

 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Pilots - Encepats - Pilots in situ 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzaran els pilots in situ seguint les especificacions del projecte d'obra i els càlculs realitzats en aquests, com a mètode 
més segur per a la sustentació de l'obra i les càrregues provinents de l'estructura. 
Els pilots in-situ es realitzaran prèvia excavació d'aquests mitjançant el sistema definit per la direcció facultativa i 
escapçarem els caps, col·locació posterior de l'armadura i abocament de formigó. 
Realitzat el piló, es procedirà posteriorment a l'execució dels encepats, prèvia col·locació de l'armat de les bigues de 
fonamentació i dels propis enceps i posterior formigonat dels mateixos. 
Les armadures en espera de les arrencades dels pilars es subjectaran per evitar el seu desplaçament en abocar el formigó 
mitjançant taulons de fusta o perfils metàl·lics. 
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per evitar que el formigó es segregui i ho anirem vibrant tal com es vagi 
formigonant. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 S'acotaran les zones de treball per evitar caigudes en els pous oberts i no formigonats. 

 Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc de caigudes a 
diferent nivell. 

 No es recolliran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous oberts. 

 Es realitzarà el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada a l'interior de l'encepatat per no realitzar les operacions de lligat al 
seu interior. 

 Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva 
trajectòria 

 Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 

 En l'abocament de formigó mitjançant bombeig es tindrà en compte les mesures preventives indicades en la fase 
relativa a les estructures de formigó. 

 Per a les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre l'encepatat s'establiran plataformes de treball 
mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a l'eix de la sabata. 

 La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials. 

 
Edificació - Condicionament i fonamentació - Superficials - Sabates 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzaran aquest tipus de fonamentacions seguint les especificacions del projecte d'obra i els càlculs realitzats en 
aquests, com a mètode més segur per a la sustentació de l'obra i les càrregues provinents de l'estructura. 
Abans de començar l'armat de les sabates es comprovarà que els fons d'excavació i les parets estiguin netes, sense 
materials solts. Les armadures es col·locaran recolzades en separadors, deixant espai entre el fons i parets de l'excavació. 

Les armadures en espera de les arrencades dels pilars es subjectaran per evitar el seu desplaçament en abocar el formigó 
mitjançant taulons de fusta o perfils metàl·lics. 
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per evitar que el formigó es segregui i ho anirem vibrant tal com es vagi 
formigonant. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 Desplom de terres.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lliscament de la coronació dels pous de 
fonamentació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per caigudes d'objectes i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules del formigonat.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contacte amb el formigó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lesions per ferides punxants en mans i peus.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Enfonsament, ruptura o rebentada d'encofrats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 S'acotaran les zones de treball per evitar caigudes en les sabates obertes i no formigonades. 

 Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc de caigudes a 
diferent nivell. 

 No es recolliran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous oberts. 

 Es realitzarà el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada a l'interior de la sabata per no realitzar les operacions de lligat al 
seu interior. 

 Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva 
trajectòria 

 En l'abocament de formigó mitjançant bombeig es tindrà en compte les mesures preventives indicades en la fase 
relativa a les estructures de formigó. 

 Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 

 Per a les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la sabata s'establiran plataformes de treball mòbils, 
formades per un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a l'eix de la sabata. 

 La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials. 
  

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Superficials - Lloses 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzaran aquest tipus de fonaments a base de lloses, seguint les especificacions del projecte d'obra i els càlculs 
realitzats en aquests, com a mètode més segur per a la sustentació de l'obra i les càrregues provinents de l'estructura. 
Abans de començar l'armat de les lloses es comprovarà que els fons d'excavació i les parets estiguin netes, sense materials 
solts. 
Les armadures es col·locaran recolzades en separadors, deixant espai entre el fons i parets de l'excavació. 
Les armadures en espera de les arrencades dels pilars es subjectaran per evitar el seu desplaçament en abocar el formigó 
mitjançant taulons de fusta o perfils metàl·lics. 
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per evitar que el formigó es segregui i ho anirem vibrant tal com es vagi 
formigonant. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Desplom de terres.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lliscament de la coronació dels pous de 
fonamentació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per caigudes d'objectes i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules del formigonat.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contacte amb el formigó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lesions per ferides punxants en mans i peus.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Enfonsament, ruptura o rebentada d'encofrats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 S'acotaran les zones de treball per evitar caigudes en les lloses obertes i no formigonades. 

 Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc de caigudes a 
diferent nivell. 

 No es recolliran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora de la llosa oberta. 

 Es realitzarà el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada a l'interior de la llosa per no realitzar les operacions de lligat al seu 
interior. 

 Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva 
trajectòria 

 En l'abocament de formigó mitjançant bombeig es tindrà en compte les mesures preventives indicades en la fase 
relativa a les estructures de formigó. 

 Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 

 Per a les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la llosa s'establiran plataformes de treball mòbils, 
formades per un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a l'eix de la sabata. 

La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials. 

 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Superficials - Bigues de fonamentació: Travaments 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Abans de començar l'armat de les bigues de fonamentació s'ha de comprovar que els fons d'excavació i les parets estan 
netes, sense materials solts. 
Les armadures en espera es subjectaran per evitar el seu desplaçament en abocar el formigó mitjançant taulons de fusta o 
perfils metàl·lics. 
El formigonat es realitzarà mitjançant canaletes per evitar que el formigó es segregui i ho anirem vibrant tal com es vagi 
formigonant. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 Desplom de terres.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lliscament de la coronació dels pous de 
fonamentació.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per caigudes d'objectes i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules del formigonat.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contacte amb el formigó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lesions per ferides punxants en mans i peus.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Enfonsament, ruptura o rebentada d'encofrats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 S'acotaran les zones de treball per evitar caigudes en les bigues de fonamentació obertes i no formigonades. 

 Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc de caigudes a 
diferent nivell. 

 No es recolliran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora de les rases obertes, per a les bigues de 
fonamentació. 

 Es realitzarà el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de 
seguretat. 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada a l'interior de la biga per no realitzar les operacions de lligat al seu 
interior. 

 Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva 
trajectòria 

 En l'abocament de formigó mitjançant bombeig es tindrà en compte les mesures preventives indicades en la fase 
relativa a les estructures de formigó. 

 Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 

 Per a les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la biga de fonamentació s'establiran plataformes de 
treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es disposaran perpendicularment a l'eix de la sabata. 

La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials. 

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Ferrallat - Aprovisionament i Manipulació 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions d'aprovisionament i manipulació comporten una sèrie de riscos relacionats amb l'emmagatzematge, el 
transport i el maneig dels diferents materials i equips de treball utilitzats, com ara: 
 
- Barres i rotllos d'acer corrugat 
- Estreps i estructures elaborades. 
- Equips donin feina, eines utilitzades. 
- Mitjans auxiliars, etc. 
 
S'estudien en aquesta unitat d'obra les operacions de: 
 

 Recepció i abassegament de l'acer. 

 Aprovisionament i alimentació d'equip d'elaboració d'armadures. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina d'elevació disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà 
sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Definir, delimitar i senyalitzar convenientment l'espai destinat a l'abassegament de l'acer per al seu posterior tall o 
doblegat. 

 Estudiar el recorregut que va a realitzar amb la càrrega fins al seu lloc de manipulació, per identificar i evitar possibles 
interferències durant el recorregut. 

 Quan en les operacions de càrrega i / o descàrrega l'operador de l'equip d'elevació previst no tingui visibilitat, serà 
auxiliat per un ajudant o senyalitzador. 

 Cal prestar especial ciutat en el correcte eslingat de peces, per impedir desplaçaments no controlats. 

 Les càrregues s'han de suspendre de la vertical del centre de gravetat perquè es mantinguin equilibrades i estables en 
tot moment. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 Es prohibirà romandre o treballar a la vertical d'un tall, delimitant la zona de treball. 

 S'evitarà elevar càrregues superiors a 25 Kg. per una sola persona. 

 En el cas de càrregues pesades, de grans dimensions o difícils de subjectar, realitzar el transport entre dues o més 
persones. 

 S'evitarà manualment l'elevació de càrregues del nivell del sòl així com per sobre de l'alçada de les espatlles. 

 Si s'eleven càrregues manuals desde terra, s'han de seguir les especificacions per a la Elevació manual de càrregues 
disposades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Ferrallat - Tall i Doblegat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'analitza en aquesta unitat d'obra l'elaboració de la ferralla, a partir de l'acer corrugat subministrat en forma de rotllos o de 
barres. L'acer és tallat a fi de donar forma a les diferents peces que formaran part de les armadures de ferralla. 
Per això, s'utilitza maquinària específica que pot tindre diferents graus d'automatització i realitzar només el tall, el doblat, o 
el tall i el doblegat, en les seves diferents formes i dimensions (barres de diferent tipus, estreps o cèrcols, etc.). 
 
Depenent del grau d'automatització de la maquinària prevista, es poden donar diferents riscos. Aquí anem a analitzar el 
següent procediment: 
 

 Col·locació ferralla. 

 Manipulació de la ferralla elaborada. 

 Apilament de la ferralla per a la seva distribució posterior.   
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Protectors auditius. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina de doblegat disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà 
sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Quan les màquines tinguin el lloc de comandament elevat sobre el nivell del sòl o sigui necessari pujar a les zones de 
càrrega per alimentar la màquina o resoldre possibles embussos de les barres o els rotllos d'acer corrugat hauran de 
disposar accessos adequats protegits per baranes, cobrint el risc de caigudes a diferent nivell. 

 S'ha d'evitar la presència de materials en les zones d'operació de les màquines, vessaments de líquids o falta d'ordre i 
neteja en general. 

 Els sòls de les zones de treball han de ser ferms, llisos i estables, sense irregularitats ni pendents perilloses. 

 S'hauran de disposar de contenidors apropiats per rebutjar els especejaments i materials sobrants. 

 S'ha de respectar una àrea de seguretat evitant ser envaïda, per evitar el risc de cops, talls i atrapaments. 

 La maquinària ha de disposar de totes les seves proteccions i resguards, per evitar entrar en contacte amb òrgans en 
moviment de la màquina. 

 La màquina ha de tenir sistemes d'enclavament i bloqueig que impedeixin la seva obertura quan estigui en 
funcionament. 

 Les parts calentes de les màquines igualment estaran aïllades i protegides mitjançant resguards, per impedir l'accés a 
les mateixes. 

 Els plans de treball es trobaran a una altura compresa entre la cintura i els colzes. 

 S'evitarà elevar càrregues superiors a 25 Kg. per una sola persona. 

 S'evitarà manualment l'elevació de càrregues del nivell del sòl així com per damunt de l'alçada de les espatlles. 

 Si s'eleven càrregues manuals des del sòl, s'han de seguir les especificacions per a la Elevació manual de càrregues 
disposades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

 Realitzar pauses periòdiques i exercicis d'estirament i escalfament abans i després de l'activitat. 

 Haurà de realitzar avaluacions periòdiques de l'exposició a nivells de soroll i vibracions. 

 Proporcionar protectors auditius als treballadors quan es superin els 80 dB de nivell d'exposició diari. 

 Les parts en tensió de la màquina, estaran degudament senyalitzades i aïllades. 

 La manipulació de les parts elèctriques de la màquina només es realitzarà per personal especialitzat. 

 Les connexions es realitzaran sempre mitjançant dispositius normalitzats mascle-femella, evitant que els cables i 
connexions obstrueixin zones de pas de persones o maquinària d'obra. 

La màquina haurà d'estar posada a terra, per evitar contactes directes. 

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Ferrallat - Armat, lligat i / o soldadura 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions d'armat comprenen la unió dels diferents elements de la ferralla (barres, estreps, malles electrosoldades o 
armadures bàsiques en gelosia) per formar estructures compostes. 
 
La unió d'aquests elements en obra pot realitzar-se per: 
 
- Realització de punts de soldadura. 
- Lligat o nuat manual amb filferro. 
- De manera semiautomàtica, mitjançant pistoles o lligadores mecàniques de ferralla. 
 
En qualsevol dels casos, el procediment estudiat consisteix en: 
 

 Posicionament de barres per a muntatge. 

 Muntatge mitjançant lligat / soldat de barres. 

 Abassegament d'elements. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 
Per soldadors: 
 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes d'enganx en 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 A les vores dels forjats col·locarem xarxes de seguretat del tipus forca. 

 No es realitzaran treballs sense abans cobrir el risc de caiguda des d'altura mitjançant la instal·lació o rectificació de 
les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 

 No romandran operaris en les zones d'elevació de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 

 Els buits del forjat, es cobriran amb fusta clavada sobre les davanters perimetrals abans de procedir a l'armat. 

 Els buits del forjat romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recullen en contenidors apropiats. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Utilitzarem plataformes de 60 cm per circular sobre el forjat encara no formigonat. 

 Els buits deixats en el forjat es cobriran mitjançant xarxes de seguretat o tauler passat. 

 Col·locarem protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 Els equips de soldadura solament poden ser utilitzats per personal amb la deguda formació i capacitació. 

 S'haurà de disposar d'una distància de seguretat enfront d'altres treballs de soldadura, instal·lant pantalles ignífugues. 

 Quan la soldadura es realitzi en interiors, s'ha d'assegurar una bona ventilació del local. 

 Comprovar que l'equip de soldadura es troba en bon estat d'ús, i la seva connexió es realitza amb dispositius mascle-
femella i més està connectat a terra. 

 Evitar que el cablejat discorri per zones de pas, sent preferent disposar per punts elevats i utilitzar cables mànega anti-
humitat. 

 Revisar el bon estat de mànegues i cables de connexió, per evitar el risc d'incendi. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 Es prohibirà romandre o treballar a la vertical d'un tall, delimitant la zona de treball. 
 
El lligat manual requereix la realització d'una sèrie de moviments de la mà, canell i avantbraç, a més d'adopció de postures 
forçades tant de l'eix mà-canell-avantbraç com del cos, de manera repetitiva i continuada al llarg de tota l'activitat, per això 
els principals riscos són ergonòmics, per la qual cosa haurà de: 
 

 Utilitzar eines mecàniques de lligat de ferralla. 

 Realitzar pauses periòdiques i exercicis d'estirament i escalfament abans i després de l'activitat. 

 Planificar descansos i pauses que permetin relaxar el canell, braços i esquena. 

 Utilitzar elements auxiliars com taules de treball per situar el pla de treball a una altura adequada. 

 S'evitarà elevar càrregues superiors a 25 Kg. per una sola persona. 

 En el cas de càrregues pesades, de grans dimensions o difícils de subjectar, realitzar el transport entre dues o més 
persones. 

 S'evitarà manualment l'elevació de càrregues del nivell del sòl així com per damunt de l'alçada de les espatlles. 

 Si s'eleven càrregues manuals des del sòl, s'han de seguir les especificacions per a la Elevació manual de càrregues 
disposades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

 
Per minimitzar els riscos de caigudes al mateix i diferent nivell s'ha de mantenir en bon estat les proteccions col·lectives: 
Xarxes de seguretat, Baranes, Cobertes de buits, etc. a més de prestar atenció a la senyalització de seguretat. 
 

 
 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Ferrallat - Muntatge en obra 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta fase del procés de la ferralla, les diferents armadures de ferralla elaborades al taller (pilars, bigues, malles, etc) i 
les barres d'acer corrugat s'ubiquen, en el seu lloc definitiu dins de l'obra unint-se entre si per fixar mitjançant lligat amb 
filferro. 
D'aquesta manera s'aixeca l'esquelet metàl·lic que posteriorment serà encofrat i formigonat donant com a resultat 
l'estructura final de formigó armat que sustentarà l'edifici. 
És una de les fases més dures del procés, ja que a les exigències físiques de l'armat de la ferralla se li uneix la realització 
dels treballs en l'obra amb els consegüents riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, propis d'aquesta activitat. 
 
S'inclouen en aquesta unitat d'obra les següents operacions: 
 

 Ancoratge i subjecció d'armadures per al seu transport. 

 Transport per obra. 

 Posada en el lloc de treball. 

 Posicionament en el seu lloc definitiu. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Roba per a temps plujós. 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes d'enganx en 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 A les vores dels forjats col·locarem xarxes de seguretat del tipus forca. 

 No es realitzaran treballs sense abans cobrir el risc de caiguda des d'altura mitjançant la instal·lació o rectificació de 
les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de la ferralla. 

 Els buits del forjat, es cobriran amb fusta clavada sobre les davanters perimetrals abans de procedir a l'armat. 

 Els buits del forjat romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Utilitzarem plataformes de 60 cm per circular sobre el forjat encara no formigonat. 

 Col·locarem protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 Es prohibirà romandre o treballar a la vertical d'un tall, delimitant la zona de treball. 

 S'evitarà elevar càrregues superiors a 25 Kg. per una sola persona. 

 En el cas de càrregues pesades, de grans dimensions o difícils de subjectar, realitzar el transport entre dues o més 
persones. 

 S'evitarà manualment l'elevació de càrregues del nivell del sòl així com per damunt de l'alçada de les espatlles. 

 Si s'eleven càrregues manuals des del sòl, s'han de seguir les especificacions per a la Elevació manual de càrregues 
disposades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

 Per minimitzar els riscos de caigudes al mateix i diferent nivell s'ha de mantenir en bon estat les proteccions 
col·lectives: xarxes de seguretat, Baranes, cobertes de buits, etc. a més de prestar atenció a la senyalització de 
seguretat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 

Edificació - Condicionament i fonamentació - Anivellació - Nans de fonamentació 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Formació de nan de fonamentació per suports, realitzat amb formigó armat fabricat en central i abocament seguint les 
especificacions del projecte d'obra, incloent-se en la unitat d'obra les operacions d'encofrat i desencofrat dels nans 
mitjançant xapes metàl·liques, seguint el procediment: 
 
- Replanteig. 
- Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
- Encofrat. 
- Abocament i compactació del formigó. 
- Desencofrat. 
- Guarit del formigó.  

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops per caigudes d'objectes i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules del formigonat.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contacte amb el formigó.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Soroll.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Vibracions.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Lesions per ferides punxants en mans i peus.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Enfonsament, ruptura o rebentada d'encofrats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba impermeable per temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 S'acotaran les zones de treball per evitar caigudes en les sabates obertes i no formigonades. 

 Es col·locaran baranes de seguretat per impedir l'accés a personal no autoritzat, per evitar el risc de caigudes a 
diferent nivell. 

 No es recolliran materials ni es permetrà el pas de vehicles a la vora dels pous oberts. 

 Es realitzarà el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Es procurarà introduir la ferralla totalment elaborada a l'interior de la sabata per no realitzar les operacions de lligat al 
seu interior. 

 Es tindrà especial atenció en el desplaçament dels cubilots de la grua amb formigó, evitant col·locar-se en la seva 
trajectòria 

 En l'abocament de formigó mitjançant bombeig es tindrà en compte les mesures preventives indicades en la fase 
relativa a les estructures de formigó. 

 Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat 

 La zona de treball es mantindrà neta i lliure d'obstacles i de residus de materials. 
Se suspendrà els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Suports - Plaques d'ancoratge 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació i muntatge de la placa d'ancoratge d'acer, amb garrots soldades d'acer corrugat, treballat i muntat en taller, 
seguint les especificacions que s'indiquen en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Neteja i preparació del pla de suport. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la placa. 
Anivellació i aplomat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
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 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 Les plaques s'hissaran tallades a la mida requerida pel muntatge. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets 

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament a terra connectat al grup. S'exigeix l'ús de recull-pinces. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 

 La zona de soldadura no es pintarà. 

 No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0 º C. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja en el lloc de treball. 
  

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Suports - Suports 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació en l'estructura dels suports de perfileria metàl·lica, tal com s'indica en el projecte d'obra. 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Elevació de perfileria i el seu transport al tall.  
Posada en obra de la mateixa.  
Anivellació i muntatge d'elements i la unió o acoblament de les peces entre si tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada de les piles de recollida de perfileria  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Esfondrament per cops amb les càrregues 
suspeses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i/o talls a les mans i cames per objectes 
i/o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada de l'estructura.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per ús de ciment i substàncies 
químiques.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió d'ampolles de gasos liquats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes i / o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
- Pantalles de mà per a soldadura. 

- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per a la recollida la perfileria, segons s'assenyali en els plànols. 

 Es compactarà aquella superfície del solar que hagi de rebre els transports d'alt tonatge, segons s'assenyali en els 
plànols. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a una alçada 
no superior a 1.50 m. 

 Els perfils s'apilaran classificats en funció de les seves dimensions. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Posarem xarxes de seguretat horitzontals. 

 Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, en la intenció d'evitar riscos 
innecessaris. 

 Les maniobres d'ubicació in situ dels perfils seran governades per tres operaris. Dos d'ells guiaran el perfil mitjançant 
sogues subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 

 Un cop muntada la primera alçada de pilars, es tendiran sota aquesta, xarxes horitzontals de seguretat. 

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament a terra connectat al grup. S'exigeix l'ús de recull pinces. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 
Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Muntatges industrialitzats - Estructura metàl·lica realitzada amb pòrtics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Execució dels diferents elements estructurals dels pòrtics (unions, muntatges, etc.) Treballat i muntat en taller, que es 
realitzaran seguint les especificacions establertes en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Hissat i presentació dels extrems del pòrtic mitjançant grua. 
Aplomat del pòrtic. 
Resolució de les unions del pòrtic a la base de fonamentació. 
Reglatge de la peça , ajust i acoblament definitiu de les unions. 
Reparació de defectes superficials del pòrtic. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada del pòrtic en les operacions d'hissat i 
posada en obra.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Esfondrament per cops amb les càrregues 
suspeses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i/o talls a les mans i cames per objectes 
i/o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes i / o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió d'ampolles de gasos liquats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per l'apilament de pòrtics, segons s'assenyali en els plànols. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a una alçada 
no superior a 1.50 m. 

 Posarem xarxes de seguretat horitzontals. 

 Els pòrtics s'hissaran tallats a la mida requerida per al muntatge. 

 L'hissat dels pòrtics de les estructures s'executarà suspenent de dos punts tals, que la càrrega romangui estable. 

 Les maniobres d'ubicació serà governada almenys per tres operaris. Dos d'ells guiaran el pòrtic mitjançant cordes 
subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets. 

 Els pòrtics s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, en la intenció d'evitar riscos 
innecessaris. 

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament a terra connectat al grup. S'exigeix l'ús de recull pinces. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra. 

 La zona de soldadura no es pintarà, ni es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0 º C. 

 

Edificació - Estructures - Acer - Muntatges industrialitzats - Estructura metàl·lica realitzada amb armadures 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Execució dels diferents elements estructurals de les encavallades metàl·liques (perfileria, cartel, unions, trobades, 
muntatges, etc.) Treballada i muntada en taller, es realitzaran seguint les especificacions establertes en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Hissat i presentació dels extrems de l'encavallada mitjançant grua. 
Aplomat de l'encavallada. 
Resolució de les unions de l'encavallada a la base de fonamentació. 
Reglatge de la peça i ajust i acoblament definitiu de les unions. 
Reparació de defectes superficials de l'encavallada. 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada del cindri en les operacions d'hissat i 
posada en obra.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Esfondrament per cops amb les càrregues 
suspeses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i/o talls a les mans i cames per objectes 
i/o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes i / o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió d'ampolles de gasos liquats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per a la recollida la perfileria, segons s'assenyali en els plànols. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a una alçada 
no superior a 1.50 m. 

 Els perfils s'apilaran classificats en funció de les seves dimensions. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Posarem xarxes de seguretat horitzontals 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida per al muntatge 

 L'hissat dels perfils metàl·lics de les estructures espacials s'executarà suspenent de dos punts tals, que la càrrega 
romangui estable. 

 Les maniobres d'ubicació dels perfils metàl·lics de les estructures espacials serà governada almenys per tres operaris. 
Dos d'ells guiaran el perfil mitjançant cordes subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, en la intenció d'evitar riscos 
innecessaris. 

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament a terra connectat al grup. S'exigeix l'ús de recull pinces. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 
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 Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra 

 La zona de soldadura no es pintarà, ni es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0 º C. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Bigues i corretges - Bigues d'ànima plena - Perfils laminats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació i muntatge de bigues d'ànima plena d'acer laminat, treballades i muntades en taller, amb preparació de 
superfícies i aplicació posterior d'emprimat de pintura de mini, excepte a la zona en què s'hagin de realitzar soldadures en 
obra, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Neteja i preparació del pla de suport de la biga d'ànima plena d'acer laminat. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Hissat de la biga d'ànima plena d'acer laminat i posada en obra. 
Col·locació i fixació provisional de la biga d'ànima plena d'acer laminat. 
Anivellació i aplomat. 
Execució de les unions. 
Reparació de defectes superficials. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i/o talls a les mans i cames per objectes 
i / o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada de l'estructura.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió d'ampolles de gasos liquats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Realitzarem el transport de la biga d'ànima plena d'acer laminat mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de 
ganxo amb pestells de seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per a la recollida de la biga d'ànima plena d'acer laminat, segons s'assenyali en els 

plànols. 

 Els perfils de la biga d'ànima plena d'acer laminat s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de 
càrregues establint capes fins a una alçada no superior a 1.50 m. 

 Els perfils la biga d'ànima plena d'acer laminat s'apilaran classificats en funció de les seves dimensions. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Posarem xarxes de seguretat horitzontals 

 Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Les bigues d'ànima plena d'acer laminat s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, 
en la intenció d'evitar riscos innecessaris. 

 Les maniobres d'ubicació in situ de les bigues d'ànima plena d'acer laminat seran governades per tres operaris. Dos 
d'ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0 º C. 
Es mantindrà l'ordre i neteja en el lloc de treball. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Bigues i corretges - Corretges 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació i muntatge de corretges d'acer laminat, en perfils de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, treballades i 
muntades en taller, amb preparació de superfícies i aplicació posterior d'emprimat de pintura de mini, excepte a la zona en 
què s'hagin de fer soldadures en obra, segons s'especifica en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Neteja i preparació del pla de suport de la corretja. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Hissada de perfileria i posada en obra. 
Col·locació i fixació provisional de la corretja. 
Anivellació i aplomat. 
Execució de les unions. 
Reparació de defectes superficials 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i/o talls a les mans i cames per objectes 
i / o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada de l'estructura.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió d'ampolles de gasos liquats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
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- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per a la recollida la perfileria, segons s'assenyali en els plànols. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a una alçada 
no superior a 1.50 m. 

 Els perfils s'apilaran classificats en funció de les seves dimensions. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Posarem xarxes de seguretat horitzontals 

 Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, en la intenció d'evitar riscos 
innecessaris. 

 Les maniobres d'ubicació in situ dels perfils seran governades per tres operaris. Dos d'ells guiaran el perfil mitjançant 
sogues subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0 º C. 
Es mantindrà l'ordre i neteja en el lloc de treball. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Llindes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació i muntatge de llindes de perfil d'acer, compost per una peça simple en acabat galvanitzat en calent tallat a mida i 
col·locat en obra sobre platines de recolzament, per a formació de llinda, segons s'especifica en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Neteja i preparació del pla de suport. 
Replanteig i marcat d'eixos. 
Col·locació i fixació provisional de sobrellindes. 
Anivellació i aplomat. 
Execució de les unions. 
Reparació de defectes superficials. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i / o talls a les mans i cames per 
objectes i / o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 
 
 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 S'habilitaran espais determinats per l'apilament de perfileria en general, segons s'assenyali en els plànols 

 Les llindes s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a una alçada 
no superior a 1.50 m. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 
Es mantindrà l'ordre i neteja en el lloc de treball. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Arriostrament - De cobertes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació i muntatge de l'arriostrament de coberta compost per perfils d'acer, col·locat en obra sobre elements estructurals 
units i ancorats convenientment, per a formació d'arriostrament com s'especifica en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Neteja i preparació punts d'unió. 
Replanteig i marcat d'eixos. 
Col·locació i fixació provisional d'arriostraments. 
Anivellació i aplomat. 
Execució de les unions. 
Reparació de defectes superficials. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i / o talls a les mans i cames per 
objectes i / o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 S'habilitaran espais determinats per l'apilament de perfileria en general, segons s'assenyali en els plànols 

 Els arriostraments s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a 
una alçada no superior a 1.50 m. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 
Es mantindrà l'ordre i neteja en el lloc de treball. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Arriostrament - De bigues 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació i muntatge de l'arriostrament de bigues compost per perfils d'acer, col·locat en obra sobre elements estructurals 
units i ancorats convenientment, per a formació d'arriostrament com s'especifica en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Neteja i preparació punts d'unió. 
Replanteig i marcat d'eixos. 
Col·locació i fixació provisional d'arriostraments. 
Anivellació i aplomat. 
Execució de les unions. 
Reparació de defectes superficials.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i / o talls a les mans i cames per 
objectes i / o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 S'habilitaran espais determinats per l'apilament de perfileria en general, segons s'assenyali en els plànols 

 Els arriostraments s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a 
una alçada no superior a 1.50 m. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 
Es mantindrà l'ordre i neteja en el lloc de treball. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Entornpeu d'escales 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Col·locació de les muntants en els diferents trams d'escales que es realitzen amb perfileria metàl·lica, tal com s'indica en el 
projecte d'obra. 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 

 Elevació de perfileria i el seu transport al tall.  

 Posada en obra de la mateixa. 

 Anivellació i muntatge d'elements i la unió o acoblament de les peces entre si tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Queia d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Exposició a radiacions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per a la recollida la perfileria, segons s'assenyali en els plànols. 

 Es compactarà aquella superfície del solar que hagi de rebre els transports d'alt tonatge, segons s'assenyali en els 
plànols. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a una alçada 
no superior a 1.50 m. 
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 Els perfils s'apilaran classificats en funció de les seves dimensions. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Posarem xarxes de seguretat horitzontals 

 Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, en la intenció d'evitar riscos 
innecessaris. 

 Les maniobres d'ubicació in situ dels perfils seran governades per tres operaris. Dos d'ells guiaran el perfil mitjançant 
sogues subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Utilitzarem equip de protecció per soldadura complet. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament a terra connectat al grup. S'exigeix l'ús de recull pinces. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 Utilitzarem la bastida en condicions de seguretat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Tots els treballs es realitzaran des de les bastides 

 Prohibirem el caminar sobre els perfils inclinats 
Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Forjats - Sostre de biguetes metàl·liques 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Formació de sostre metàl·lic, compost de biguetes d'acer laminat treballat i muntat en taller, amb preparació de superfícies i 
aplicació posterior de dues mans d'emprimat amb pintura de mini electrolític; revoltó ceràmic, capa de compressió de 
formigó armat fabricat en central de 5 cm de gruix i armadura de repartiment formada per malla electrosoldada. 
S'inclou encofrat i desencofrat, preparació de vores, soldadures, talls, peces especials, fragments i reparació en obra de 
quants retocs i/o desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, segons s'especifica en el projecte 
d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig de l'encofrat. 
Muntatge de l'encofrat. 
Replanteig de la geometria de la planta. 
Presentació de les biguetes amb ajuda de la grua. 
Execució de les unions. 
Col·locació de revoltons desde plataformes de treball col·locades sobre les biguetes. 
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
Abocament i compactació del formigó. 
Reglejat i anivellació de la capa de compressió. 
Guarit del formigó. 
Desencofrat. 
Reparació de defectes superficials. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 -Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments i cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 A les vores dels forjats posarem xarxes de seguretat del tipus forca. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant safates emplintades a l'interior del qual 
disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 

 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 

 Els buits del forjat, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir l'armat. 

 Els buits del forjat estaran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 L'hissat de biguetes s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega romangui estable. 

 L'hissat de revoltons soltes s'efectuarà sobre safates emplintades, els revoltons es carregaran ordenadament i 
s'amarren per evitar la seva caiguda durant l'elevació o transport. 

 Utilitzarem plataformes de 60 cm per circular sobre el sostre encara no formigonat. 

 Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o tauler passat. 

 Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Revisarem l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 
Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Forjats - Col·laborant 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'estructura portant d'acer i la colada de formigó situada damunt (forjat col·laborant), connectades de manera apropiada 
mitjançant connectors, garanteixen una resposta estàtica unitària. Les avantatges més evidents es tradueixen en una 
reducció del pes de les estructures, una menor alçada total, una major rigidesa flexional i una millor resistència al foc. 
 
Les operacions previstes per a la realització del forjat col·laborant, són les següents: 
 

Encofrat: Col·locació de les xapes alineant les plaques, segellant solapes i col·locant rematades perimetrals o per 
pastes. 
Col·locació de puntals: Els puntals es col·locaran un cop instal·lades i fixades les xapes, seguint el criteri 
d'apuntalament per planta d'acord l'ordre d'execució, de la planta inferior a la superior, sense deixar cap planta 
intermèdia sense apuntalar. 
Fixació de xapes: Una vegada col·locades les xapes es procedirà a la seva fixació. 
Connectors: Realització de les operacions d'unió amb el tipus o tipus de connectors utilitzats. 
Punts singulars: Resolució de trobades i punts singulars del sostre, com voladissos, suports, rematades 
perimetrals del sostre i buits. 
Armadures: Col·locació de mallats, mallats antifisuración i armadures de reforç, segons detalls del projecte d'obra. 
Formigonat: Prèvia neteja de les xapes (i desgreixatge si fos necessari), es formigonarà, evitant l'impacte de 
càrregues sobre la xapa. No és necessari vibrar el formigó. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  
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 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobre esforços o postures inadequades  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 En les vores dels forjats col·locarem xarxes de seguretat del tipus forca. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçada mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre plaques de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat de les plaques i planxes del sostre i puntals s'efectuarà mitjançant eslingues de lona amb protecció antitall, 
assegurant-se que els paquets quedin fermament atapeïts per evitar un possible corriment de les eslingues o del 
paquet. 

 Els paquets es dipositaran sobre les bigues principals de l'estructura, orientant-los en el sentit del seu muntatge i 
sempre sota les instruccions de la direcció d'obra. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de plaques d'encofrat, 
puntals i ferralla. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus en dos taulers alhora, és a dir, sobre les juntes. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran per evitar accidents. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o tauler passat. 

 Col·locarem protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 
Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Estructures - Acer - Estructures lleugeres - Estructura lleugera autoportant 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Execució dels diferents elements estructurals autoportants (unions, trobades, muntatges, etc.) Que es realitzaran amb 
perfileria metàl·lica, seguint les especificacions establertes en el projecte d'obra. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Hissat i presentació dels extrems de l'estructura mitjançant grua. 
Aplomat. 
Resolució de les unions a la base de fonamentació. 

Reglatge de la peça i ajust i acoblament definitiu de les unions. 
Reparació de defectes superficials. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada de l'estructura en les operacions 
d'hissat i posada en obra.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Esfondrament per cops amb les càrregues 
suspeses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i / o talls a les mans i cames per 
objectes i / o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes i / o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió d'ampolles de gasos liquats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
de la soldadura  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per l'apilament de pòrtics, segons s'assenyali en els plànols. 

 Els perfils de l'estructura s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes 
fins a una alçada no superior a 1.50 m. 

 Posarem xarxes de seguretat horitzontals. 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida per al muntatge. 

 L'hissat de les estructures s'executarà suspenent de dos punts tals, que la càrrega romangui estable. 

 Les maniobres d'ubicació serà governada almenys per tres operaris. Dos d'ells guiaran l'estructura mitjançant cordes 
subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Les xarxes es revisaran puntualment al concloure un tall de soldadura amb la finalitat de verificar el seu bon estat. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets. 

 Les estructures s'hissaran tallades a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, en la intenció d'evitar 
riscos innecessaris. 

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament a terra connectat al grup. S'exigeix l'ús de recull pinces. 

 Les ampolles de gasos en ús en l'obra, romandran sempre a l'interior del carro porta-ampolles corresponent. 
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 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra. 

 La zona de soldadura no es pintarà, ni es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

 En zones de soldadura s'ha de garantir la ventilació, per evitar la inhalació dels gasos de la soldadura. 

 No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0 º C. 
 

 
 

Edificació - Estructures - Fàbriques - Ceràmica - Fabricat suports metàl·lics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització del paredat dels suports metàl·lics., Col·locació de les successives filades previ 
aplomat i anivellació de les mateixes i acabat posterior, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
Es travaran totes les juntes verticals 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, moviments repetitius o 
postures inadequades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les quals els subministri 
el fabricant, per evitar els riscos de vessament de la càrrega. 

 El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per caiguda durant el transport. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 S'usarà la bastida en condicions de seguretat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Es prohibirà el treball en un nivell inferior al del tall. 

 S'utilitzaran bastides de cavallets en altures menors de dos metres. 

 Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 

 La zona de treball serà netejada de runes 
  

 
 

Edificació - Estructures - Fàbriques - Ceràmica - Mur fàbrica blocs ceràmics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització del un mur de fàbrica blocs ceràmics amb capacitat portant, consisteixen en el 

replanteig, col·locació de les successives filades previ aplomat i anivellació de les mateixes i acabat posterior, tal com 
s'especifica en el projecte d'obra. 
Posarem els blocs secs, humitejant només la zona del bloc on va a dipositar el morter. 
No s'utilitzaran peces menors a mig bloc. 
Travats totes les juntes verticals. 
En l'arrencada del mur realitzarem una barrera antihumitat. 
En l'ús del bloc termoargila respectarem el seu sistema constructiu.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, moviments repetitius o 
postures inadequades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 S'utilitzaran la bastida en condicions de seguretat. 

 Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. 

 Les bastides, sigui quina sigui el seu tipus, aniran proveïts de baranes de 0,90 m. d'alçària i sòcols perimetrals de 0,15 
m. 

 Es disposaran les bastides de manera que l'operari mai treballi per sobre de l'alçada de les espatlles. 

 No es treballarà en un nivell inferior al del tall. 

 Si és obligat treballar en nivells superposats, es protegirà als treballadors situats en nivells inferiors amb xarxes, 
viseres o mitjans equivalents. 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les quals els subministri 
el fabricant, per evitar els riscos de vessament de la càrrega. 

 Les peces ceràmiques soltes s'hissaran apilades ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant 
que no puguin caure les peces per caiguda durant el transport. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 La bastida es mantindrà en tot moment lliure de material que no sigui estrictament necessari. 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 Per a l'accés a les bastides de més de 1,50 m. d'alçada es farà per mitjà d'escales de mà proveïdes de suports 
antilliscants i la seva longitud sobrepassa almenys 1,0 m el nivell de la bastida. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 

 La zona de treball serà netejada de runes. 

 La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si s'ha de fer des de l'interior de la planta es 
procedirà segons el mètode preventiu: 

1 .- Es baixaran les xarxes a nivell de planta 1 ª per efectuar el amarratge inferior a nivell de carrer, subjectant la corda 
d'amarratge inferior mitjançant cordes tirants als pilars de planta de carrer. 
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2 .- S'edificaran així protegides, les plantes baixa i 1a. 
3 .- Es elevaran les xarxes a nivell de planta 3a. L'amarratge inferior s'efectuarà subjectant la corda mitjançant 
sogues introduïdes pels buits de finestres i lligades als pilars interiors. 
4 .- Es elevar així protegides les plantes 2 ª i 3 ª. 

5 .- Es repetirà el procés complet fins a tancar la façana. 

 
 

Edificació - Estructures - Fàbriques - Ceràmica - Mur fàbrica de maó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització del un mur de fàbrica de maons amb capacitat portant, consisteixen en el 
replanteig, col·locació de les successives filades previ aplomat i anivellació de les mateixes i acabat posterior, tal com 
s'especifica en el projecte d'obra. 
Posarem els maons humits per evitar la dessecació del morter. 
No utilitzarem peces menors a mig maó. 
Es travaran totes les juntes verticals. 
Es mantindran la verticalitat i l'horitzontalitat de junta vertical i argamassa.  
En l'arrencada del mur es col·locarà una barrera antihumitat. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, moviments repetitius o 
postures inadequades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 S'utilitzaran la bastida en condicions de seguretat. 

 Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. 

 Les bastides, sigui quina sigui el seu tipus, aniran proveïts de baranes de 0,90 m. d'alçària i sòcols perimetrals de 0,15 
m. 

 Es disposaran les bastides de manera que l'operari mai treballi per sobre de l'alçada de les espatlles. 

 No es treballarà en un nivell inferior al del tall. 

 Si és obligat treballar en nivells superposats, es protegirà als treballadors situats en nivells inferiors amb xarxes, 
viseres o mitjans equivalents. 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les quals els subministri 
el fabricant, per evitar els riscos de vessament de la càrrega. 

 Les peces ceràmiques soltes s'hissaran apilades ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant 
que no puguin caure les peces per caiguda durant el transport. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 La bastida es mantindrà en tot moment lliure de material que no sigui estrictament necessari. 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 Per a l'accés a les bastides de més de 1,50 m. d'alçada es farà per mitjà d'escales de mà proveïdes de suports 
antilliscants i la seva longitud sobrepassa almenys 1,0 m el nivell de la bastida. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 

 La zona de treball serà netejada de runes. 

 La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si s'ha de fer des de l'interior de la planta es 
procedirà segons el mètode preventiu: 

 
1 .- Es baixaran les xarxes a nivell de planta 1 ª per efectuar el amarratge inferior a nivell de carrer, subjectant la corda 
d'amarratge inferior mitjançant cordes tirants als pilars de planta de carrer. 

2 .- S'edificaran així protegides, les plantes baixa i 1a. 
3 .- Es elevaran les xarxes a nivell de planta 3a. L'amarratge inferior s'efectuarà subjectant la corda mitjançant 
sogues introduïdes pels buits de finestres i lligades als pilars interiors. 
4 .- Es elevar així protegides les plantes 2 ª i 3 ª. 
5 .- Es repetirà el procés complet fins a tancar la façana. 

 

Edificació - Estructures - Fàbriques - Formigó - Mur fàbrica blocs formigó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització del mur de fàbrica blocs de formigó amb capacitat portant, consisteixen en el 
replanteig, col·locació de les successives filades previ aplomat i anivellació de les mateixes i acabat posterior, tal com 
s'especifica en el projecte d'obra. 
Posarem els blocs secs, humitejant només la zona del bloc on va a dipositar el morter. 
No s'utilitzaran peces menors a mig bloc. 
En l'arrencada del mur realitzarem una barrera antihumitat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
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 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 S'esglaonarà les rampes d'escala de forma provisional amb esglaons de dimensions: Amplada mínima de 90cm., 
estesa major de 23 cm., i contrapetja menor de 20 cm. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçària, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de blocs) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 Els blocs paletitzats transportats amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 Els blocs solts s'hissaran apilats ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin 
caure les peces per caiguda durant el transport 

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari per introduir la 
càrrega de blocs en un determinat lloc reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de blocs sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar 
per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts. 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es prohibeix treballar a l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar el cinturó de seguretat amarrat a algun punt 
sòlid i segur. 

 La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si s'ha de fer des de l'interior de la planta es 
procedirà segons el mètode preventiu: 

  

 1 .- Es baixaran les xarxes a nivell de planta 1 ª per efectuar el amarratge inferior a nivell de carrer, subjectant la corda 
d'amarratge inferior mitjançant cordes tirants als pilars de planta de carrer. 

 2 .- S'edificaran així protegides, les plantes baixa i 1a. 

 3 .- Es elevaran les xarxes a nivell de planta 3a. L'amarratge inferior s'efectuarà subjectant la corda mitjançant sogues 
introduïdes pels buits de finestres i lligades als pilars interiors. 

 4 .- Es elevar així protegides les plantes 2 ª i 3 ª. 

 5 .- Es repetirà el procés complet fins a tancar la façana. 

 

Edificació - Estructures - Fàbriques - Formigó - Fàbrica armada bloc formigó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització del mur de fàbrica blocs de formigó amb capacitat portant i armada, 
consisteixen en el replanteig, col·locació de les successives filades previ aplomat i anivellació de les mateixes i acabat 
posterior, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
Posarem els blocs secs, humitejant només la zona del bloc on va a dipositar el morter. 
No s'utilitzaran peces menors a mig bloc. 
S'armarà cada cinc filades tant horitzontal, com verticalment. 
Les llindes es realitzaran amb peces en U, armades i farcides de formigó. 
En l'arrencada del mur realitzarem una barrera antihumitat.  
 

 
 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 S'esglaonarà les rampes d'escala de forma provisional amb esglaons de dimensions: Amplada mínima de 90cm., 
estesa major de 23 cm., i contrapetja menor de 20 cm. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçària, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de blocs) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 Els blocs paletitzats transportats amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 Els blocs solts s'hissaran apilats ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin 
caure les peces per caiguda durant el transport 

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari per introduir la 
càrrega de maó en un determinat lloc reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de bloc sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar 
per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels 
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cinturons de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts. 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48 h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es prohibeix treballar a l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar el cinturó de seguretat amarrat a algun punt 
sòlid i segur. 

 La construcció des de planta baixa en directriu ascendent de la façana si s'ha de fer des de l'interior de la planta es 
procedirà segons el mètode preventiu: 

 1 .- Es baixaran les xarxes a nivell de planta 1 ª per efectuar el amarratge inferior a nivell de carrer, subjectant la corda 
d'amarratge inferior mitjançant cordes tirants als pilars de planta de carrer. 

 2 .- S'edificaran així protegides, les plantes baixa i 1a. 

 3 .- Es elevaran les xarxes a nivell de planta 3a. L'amarratge inferior s'efectuarà subjectant la corda mitjançant sogues 
introduïdes pels buits de finestres i lligades als pilars interiors. 

 4 .- Es elevar així protegides les plantes 2 ª i 3 ª. 

 5 .- Es repetirà el procés complet fins a tancar la façana. 

 S'habilitarà en obra un espai dedicat al apilament classificat dels rodons de ferralla proper al lloc de muntatge 
d'armadures, tal com es descriu en els plànols. 

 El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executarà suspenent la càrrega de dos punts separats 
mitjançant eslingues 

 

Edificació - Estructures - Encofrats - Cartró - Per pilars cilíndrics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte d'obra, consistiran en l'execució d'una construcció 
auxiliar de cartró, destinada a servir de motlle per a l'execució de suports cilíndrics. 
Els encofrats estaran constituïts per tubs de cartró enrotllat helicoïdalment i impermeabilitzat al seu interior. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Cops a les mans durant la clavaó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les serres de mà (o les 
planejadores).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les taules de serra circular.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució per anul·lació de preses de terra 
de maquinària elèctrica  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contactes amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats del treball en condicions 
meteorològiques extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de treballs sobre superfícies 
mullades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçada mitjançant la instal·lació o rectificació de les 
xarxes o instal·lació de baranes. 

 Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçada mitjançant la rectificació de la situació de 
les xarxes. 

 S'usés la bastida en condicions de seguretat. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 Els encofrats i els puntals seran hissats amb eslingues, en manats degudament abraçats amb cables d'acer, o per 
sistemes en què es mantingui l'estabilitat i siguin de suficient resistència. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de l'encofrat 
de fusta i els puntals. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 La càrrega que es produeix al peu dels puntals s'ha de distribuir adequadament, tenint en compte la resistència 
d'aquest pla de suport. 

 Diferents elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat han de 
ser també suficients, per evitar una caiguda accidental d'aquests materials. 

 No es deixaran parts en fals que en ser trepitjades puguin provocar la caiguda accidental d'aquests materials. 

 L'empresari garantirà la Direcció Facultativa que el treballador és apte o no, per al treball d'encofrador, o per al treball 
en alçada. 

 Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 
  

 
 

Edificació - Estructures - Encofrats - Fusta - Encofrat de sabates i encepats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte d'obra, consistiran en l'execució d'una construcció 
auxiliar en fusta, destinada a servir de motlle per a l'execució de sabates i encepats. 
Per a l'execució dels encofrats s'utilitzarà fusta de pi, mentre que per als puntals s'utilitzaran puntals metàl·lics. 
Els encofrats amb els seus estintolaments, apuntalaments i traves constituiran un conjunt prou resistent i estable, per 
suportar amb garantia tots els esforços estàtics i dinàmics a què estiguin sotmesos. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Despreniments per mal apilat de la fusta.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops a les mans durant la clavaó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les serres de mà (o les 
planejadores).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les taules de serra circular.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució per anul·lació de preses de terra 
de maquinària elèctrica  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contactes amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

  Els derivats del treball en condicions 
meteorològiques extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de treballs sobre superfícies 
mullades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els encofrats i els puntals seran hissats i traslladats amb eslingues, en manats degudament abraçats amb cables 
d'acer, o per sistemes en què es mantingui l'estabilitat i siguin de suficient resistència 

 Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de l'encofrat 
de fusta i els puntals. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 La càrrega que es produeix al peu dels puntals s'ha de distribuir adequadament, tenint en compte la resistència 
d'aquest pla de suport. 

 Els diferents elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat han 
de ser també suficients, per evitar una caiguda accidental d'aquests materials. 

 No es deixaran parts en fals que en ser trepitjades puguin provocar la caiguda accidental d'aquests materials. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat del qual no 
pot desprendre la fusta, és a dir des del ja desencofrat. 

 El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser fuster encofrador amb experiència. 

 Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs 

 

Edificació - Estructures - Encofrats - Fusta - Encofrat de lloses 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El treball consistirà en l'execució d'una construcció auxiliar en fusta, destinada a servir de motlle per a l'execució de la llosa. 
Per als sotaponts s'utilitzarà fusta de pi, mentre que per als puntals s'utilitzaran puntals metàl·lics. 
L'encofrat estarà constituït pel TAULER horitzontal, les sotaponts que el donen rigidesa (formant els FONS), els PUNTALS 
de suport i les SOLERES que transmeten les càrregues dels puntals, a través de les falques, al terreny o forjat inferior. 
Abans d'abocar el formigó sobre l'encofrat serà necessari netejar bé, temperar les falques, anivellar i aplomar l'encofrat i 
més humitejar per evitar l'absorció de l'aigua del formigó i afavorir el seu curat, o impregnar la superfície amb un 
desencofrant adequat. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Despreniments per mal apilat de la fusta.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops a les mans durant la clavaó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les serres de mà (o les 
planejadores).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les taules de serra circular.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució per anul·lació de preses de terra 
de maquinària elèctrica  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contactes amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

  Els derivats del treball en condicions 
meteorològiques extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de treballs sobre superfícies 
mullades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o rectificació de les 
xarxes o instal·lació de baranes. 

 Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la rectificació de la situació de 
les xarxes. 

 S'usarà la bastida en condicions de seguretat 

 En els treballs en alçada els operaris portaran l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència 

 Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de l'encofrat 
de fusta i els puntals. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 La càrrega que es produeix al peu dels puntals es distribuirà adequadament, tenint en compte la resistència d'aquest 
pla de suport. 

 Els diferents elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat han 
de ser també suficients, per evitar una caiguda accidental d'aquests materials. 

 No es deixaran parts en fals que en ser trepitjades puguin provocar la caiguda accidental d'aquests materials. 

 La fusta i els puntals seran hissats amb eslingues, en manats degudament abraçats amb cables d'acer, o per sistemes 
en què es mantingui l'estabilitat i siguin de suficient resistència. 

 El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat del qual no 
pot desprendre la fusta, és a dir des del ja desencofrat. 

 El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser fuster encofrador amb experiència. 

 L'empresari garantirà la Direcció Facultativa que el treballador és apte o no, per al treball d'encofrador, o per al treball 
en alçada. 

 Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs 

 

Edificació - Estructures - Encofrats - Fusta - Encofrat de forjat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte d'obra, consistiran en l'execució d'una construcció 
auxiliar en fusta, destinada a servir de motlle per a l'execució del forjat. 
Per als sotaponts s'utilitzarà fusta de pi, mentre que per als puntals s'utilitzaran puntals metàl·lics. 
L'encofrat estarà constituït pel TAULER horitzontal, les sotaponts que el donen rigidesa (formant els FONS), els PUNTALS 
de suport i les SOLERES que transmeten les càrregues dels puntals, a través de les falques, al terreny o forjat inferior. 
Abans d'abocar el formigó sobre l'encofrat serà necessari netejar bé, temperar les falques, anivellar i aplomar l'encofrat i 
més humitejar per evitar l'absorció de l'aigua del formigó i afavorir el seu curat, o impregnar la superfície amb un 
desencofrant adequat. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Despreniments per mal apilat de la fusta.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops a les mans durant la clavaó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les serres de mà (o les 
planejadores).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les taules de serra circular.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució per anul·lació de preses de terra 
de maquinària elèctrica  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contactes amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

  Els derivats del treball en condicions 
meteorològiques extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de treballs sobre superfícies 
mullades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o rectificació de les 
xarxes o instal·lació de baranes. 

 Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la rectificació de la situació de 
les xarxes. 

 S'usés la bastida en condicions de seguretat 

 En els treballs en alçada els operaris portaran l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència 

 Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de l'encofrat 
de fusta i els puntals. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 La càrrega que es produeix al peu dels puntals es distribuirà adequadament, tenint en compte la resistència d'aquest 
pla de suport. 

 Els diferents elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat han 
de ser també suficients, per evitar una caiguda accidental d'aquests materials. 

 No es deixaran parts en fals que en ser trepitjades puguin provocar la caiguda accidental d'aquests materials. 

 La fusta i els puntals seran hissats amb eslingues, en manats degudament abraçats amb cables d'acer, o per sistemes 
en què es mantingui l'estabilitat i siguin de suficient resistència. 

 El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat del qual no 
pot desprendre la fusta, és a dir des del ja desencofrat. 

 El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser fuster encofrador amb experiència. 

 L'empresari garantirà la Direcció Facultativa que el treballador és apte o no, per al treball d'encofrador, o per al treball 
en alçada. 

 Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs 
  

 
 

Edificació - Estructures - Encofrats - Metàl·lics - Pilars i Piles - Pilar rectangular 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte d'obra, consistiran en l'execució d'una construcció 
auxiliar en metall, destinada a servir de motlle per a l'execució dels pilars rectangulars. 
 
Els encofrats estaran constituïts per plaques de dimensions fixes (60 x 40 cm), amb les seves vores doblats en angle recte, 
formant una mena de caixa de poc fons, i un dels vores té unes perforacions cada 5 cm, mentre que el paral·lel està proveït 
de tetons d'igual diàmetre que les perforacions i col·locats a la mateixa separació. 
Per l'arrencada s'utilitzaran platines amb tetons, amb els quals es fixarà el replanteig del pilar. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les serres de mà (o les 
planejadores).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució per anul·lació de preses de terra 
de maquinària elèctrica  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats del treball en condicions 
meteorològiques extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de treballs sobre superfícies 
mullades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els encofrats i els puntals seran hissats i traslladats amb eslingues, en manats degudament abraçats amb cables 
d'acer, o per sistemes en què es mantingui l'estabilitat i siguin de suficient resistència 

 Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de l'encofrat 
de metall i els puntals. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 La càrrega que es produeix al peu dels puntals s'ha de distribuir adequadament, tenint en compte la resistència 
d'aquest pla de suport. 

 Els diferents elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat han 
de ser també suficients, per evitar una caiguda accidental d'aquests materials. 

 No es deixaran parts en fals que en ser trepitjades puguin provocar la caiguda accidental d'aquests materials. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat del qual no 
pot desprendre les plaques metàl·liques, és a dir des del ja desencofrat. 

 Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 
 

Edificació - Estructures - Encofrats - Metàl·lics - Forjats - Forjats de lloses 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes en l'obra conforme s'especifica en el projecte d'obra, consistiran en l'execució del sistema de 
mecano estructural d'acer i la superfície encofrant de tauler fenòlic. 
Es tracta d'una solució segura que pel seu disseny, un ràpid muntatge i la recuperació de la major part dels elements als 
tres dies d'haver formigonat és utilitzada en aquesta obra. 
Passats tres dies després d'haver formigonat es recupera el 80% dels elements: sotaponts intermèdis, basculants i els 
taulers amb els seus respectius puntals de suport. Només queda una línia de sotaponts, cada dos metres, apuntalant el 
sistema fins als 21 o 28 dies en què el formigó arriba a la seva resistència característica i no cal reapuntalar la planta. 
 
S'inclouen les següents operacions: 
 
Replanteig dels puntals de suport. 
Muntatge dels seus porta-sotaponts, estabilitzant l'arrencada amb trípodes. 
Col·locació de l'estructura i perfileria metàl·lica. 
Ancoratge i fixació de l'estructura i perfileria de l'encofrat del forjat. 
Col·locació de la superfície encofrant. 
Muntatge dels accessoris de seguretat: Baranes i sistemes anticaigudes. 
Desencofrat. 
 
En la unitat d'obra corresponent al forjat, s'analitzen les operacions i riscos durant el replanteig d'armadures de bigues i 
biguetes, col·locació de revoltons, col·locació de mallats i negatius, formigonat, vibrat i guarit del formigó. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  
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 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els encofrats i els puntals seran hissats i traslladats amb eslingues, en manats degudament abraçats amb cables 
d'acer, o per sistemes en què es mantingui l'estabilitat i siguin de suficient resistència. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de l'encofrat 
de metall i els puntals. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 

 La càrrega que es produeix al peu dels puntals s'ha de distribuir adequadament, tenint en compte la resistència de 
l'esmentat pla de suport. 

 Els diferents elements tindran la suficient resistència, i les longituds de suport sobre altres elements de l'encofrat han 
de ser també suficients, per evitar una caiguda accidental d'aquests materials. 

 No es deixaran parts en fals que en ser trepitjades puguin provocar la caiguda accidental d'aquests materials. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 El desencofrat es realitzarà sempre amb ajuda d'ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del costat del qual no 
pot desprendre les plaques metàl·liques, és a dir des del ja desencofrat. 

 Abans de l'abocament de formigó, es comprovarà la bona estabilitat del conjunt. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 Es mantindrà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 
  

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Estructura de formigó armat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització d'una estructura de formigó armat, consisteixen en el replanteig, muntatge 
d'encofrats, col·locació d'armadures i formigonat posterior, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
Es procedirà amb el procés natural de l'estructura d'executar planta a planta. 
El formigó utilitzat en obra per a la estructura serà subministrat des d'una Planta de Formigó i distribuït mitjançant l'auxili 
dels equips d'elevació de càrrega previst per a l'obra. Així mateix, s'ha d'utilitzar els equips d'elevació de càrrega previst per 
a l'obra per al transport de biguetes i armadures en obra. 
Posarem les biguetes amb ajuda de la grua. 
L'entrebigat de revoltó el posarem desde plataformes de treball col·locades sobre les biguetes. 
Els parapastes seran metàl·lics i els posarem una vegada emplaçades les armadures de cèrcol de vora. 
El formigonat es realitzarà des de les plataformes de treball situades sobre el forjat. 
El formigó s'abocarà mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombeig pneumàtic.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Despreniments per mal apilat de la fusta.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops a les mans durant la clavaó.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada dels paquets de fusta (taulons, 
taulers, puntals, corretges, suports, etc.), durant 
les maniobres d'hissat a les plantes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de fusta al buit durant les operacions 
de desencofrat.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar les serres de mà.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en utilitzar la serra circular de taula  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució per anul·lació de preses de terra 
de maquinària elèctrica.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços per postures inadequades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops en general per objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contactes amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de treballs sobre superfícies 
mullades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 A les vores dels forjats posarem xarxes de seguretat del tipus forca. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant safates emplintades a l'interior del qual 
disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 

 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 

 Els buits del forjat, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir l'armat. 

 Els buits del forjat estaran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 L'hissat de biguetes autoresistents s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega romangui 
estable. 

 L'hissat de revoltons soltes s'efectuarà sobre safates emplintades, els revoltons es carregaran ordenadament i 
s'amarren per evitar la seva caiguda durant l'elevació o transport 

 Utilitzarem plataformes de 60 cm per circular sobre el sostre encara no formigonat 

 Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o tauler passat. 

 Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Revisarem l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Neteja i ordre en l'obra. 
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Edificació - Estructures - Formigó armat - Forjats - Forjat unidireccional - Unidireccional in situ 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització del forjat unidireccional in situ, consisteixen en el replanteig inicial d'armadures, 
de bigues col·locació de biguetes i revoltons, armat superior i formigonat posterior, tal com s'especifica en el projecte d'obra.  

Posarem les armadures de les bigues amb ajuda de la grua. L'entrebigat de revoltó el posarem desde plataformes de treball 
col·locades sobre les biguetes. Els parapastes seran metàl·lics i els posarem una vegada emplaçades les armadures de 
cèrcol de vora. El formigonat es realitzarà des de les plataformes de treball situades sobre el forjat. El formigó s'abocarà 
mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombeig pneumàtic 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 -Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments i cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 A les vores dels forjats posarem xarxes de seguretat del tipus forca. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant safates emplintades a l'interior del qual 
disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 

 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 

 Els buits del forjat, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir l'armat. 

 Els buits del forjat estaran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 L'hissat de biguetes autoresistents s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la càrrega romangui 
estable. 

 L'hissat de revoltons soltes s'efectuarà sobre safates emplintades, els revoltons es carregaran ordenadament i 
s'amarren per evitar la seva caiguda durant l'elevació o transport. 

 Utilitzarem plataformes de 60 cm per circular sobre el sostre encara no formigonat 

 Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o tauler passat. 

 Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Revisarem l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Forjats - Forjat unidireccional - Col·laborant 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'estructura portant d'acer i la colada de formigó situada damunt (forjat col·laborant), connectades de manera apropiada 
mitjançant connectors, garanteixen una resposta estàtica unitària. Les avantatges més evidents es tradueixen en una 
reducció del pes de les estructures, una menor alçada total, una major rigidesa flexional i una millor resistència al foc. 
 
Les operacions previstes per a la realització del forjat col·laborant, són les següents: 
 

Encofrat: Col·locació de les xapes alineant les plaques, segellant solapes i col·locant rematades perimetrals o per 
pastes. 
Col·locació de puntals: Els puntals es col·locaran un cop instal·lades i fixades les xapes, seguint el criteri 
d'apuntalament per planta d'acord l'ordre d'execució, de la planta inferior a la superior, sense deixar cap planta 
intermèdia sense apuntalar. 
Fixació de xapes: Una vegada col·locades les xapes es procedirà a la seva fixació. 
Connectors: Realització de les operacions d'unió amb el tipus o tipus de connectors utilitzats. 
Punts singulars: Resolució de trobades i punts singulars del sostre, com voladissos, suports, rematades 
perimetrals del sostre i buits. 
Armadures: Col·locació de mallats, mallats antifisuración i armadures de reforç, segons detalls del projecte d'obra. 
Formigonat: Prèvia neteja de les xapes (i desgreixatge si fos necessari), es formigonarà, evitant l'impacte de 
càrregues sobre la xapa. No és necessari vibrar el formigó. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobre esforços o postures inadequades  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 En les vores dels forjats col·locarem xarxes de seguretat del tipus forca. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçada mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 
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 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre plaques de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat de les plaques i planxes del sostre i puntals s'efectuarà mitjançant eslingues de lona amb protecció antitall, 
assegurant-se que els paquets quedin fermament atapeïts per evitar un possible corriment de les eslingues o del 
paquet. 

 Els paquets es dipositaran sobre les bigues principals de l'estructura, orientant-los en el sentit del seu muntatge i 
sempre sota les instruccions de la direcció d'obra. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de plaques d'encofrat, 
puntals i ferralla. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus en dos taulers alhora, és a dir, sobre les juntes. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran per evitar accidents. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o tauler passat. 

 Col·locarem protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Nuclis i Pantalles de formigó armat - Encofrat a una cara 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Formació de pantalla de formigó, encofrat una cara i executat amb encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir, 
realitzat amb formigó armat fabricat en central. Encofrat i desencofrat dels murs, amb panells metàl·lics modulars. 
S'apuntalarà per evitar caigudes mitjançant puntals telescòpics. 
Es formigonarà tot el tram encofrat d'una vegada, per evitar juntes de formigonat. 
Es deixaran esperes en les armadures per solapar els trams següents. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig del Mur. 
Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. 
Formació de juntes. 
Encofrat a una cara del mur. 
Abocament i compactació del formigó. 
Desencofrat. 
Guarit del formigó. 
Resolució de juntes de formigonat. 
Neteja de la superfície de coronació del mur. 
Reparació de defectes superficials. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per enfonsament o per 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

 Es revisarà l'estat dels talussos i, en cas necessari es sanejaran i reforçaran. 

 Abans de començar la col·locació de la ferralla haurà d'assenyalar un lloc adequat per a la recollida, preferentment 
prop de la zona de muntatge, amb previsió de la forma d'elevació. L'emmagatzematge s'haurà de fer de la forma més 
ordenada possible, evitant possibles accidents que es puguin produir pel seu mal apilament. 

 Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal, recolzats sobre dorments. 

 Pel que fa a les piles de ferralla, no han de passar de 1.50 m d'alçada i estaran recollides de manera ordenada, a fi 
d'evitar enganxalls que pateixen sovint els treballadors, provocant talls i caigudes. 

 En l'operació de càrrega i descàrrega de ferralla amb la grua es evitar passar sobre zones on hi hagi treballadors, 
avisant a aquests perquè es retirin durant l'operació 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Es prohibirà circular sota càrregues suspeses. 

 Realitzarem el trasllat d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Acotarem els llocs de treball a les zones altes del mur 

 Posarem xarxes de protecció i línies de vida en treball a una alçada superior a 2m 

 Posarem accessos segurs en nivells més alt de 2m. amb escales o rampes d'ample mínim de 60cm. 

 Quan vagi a formigonar es revisarà l'estat dels encofrats, en prevenció de vessaments de formigó i de "rebentades". 

 Mentre es realitza l'abocament, l'encarregat de prestar atenció al comportament dels talussos per prevenir els riscos 
per bolcada. En cas d'alarma es desallotjarà immediatament el tall. 

 Abans de l'inici del formigonat, s'ha de tenir preparada la plataforma de treball de coronació del mur perquè, des de la 
mateixa, es pugui fer l'abocament i posterior vibrat. 

 Quan els camions accedeixin per realitzar l'abocament, s'haurà de disposar de límits finals de recorregut, i comptar 
amb la col·laboració d'un operari que indiqui el principi i fi de les maniobres. 

 Per evitar els riscos catastròfics, l'abocament de formigó a l'interior dels encofrats s'ha de fer uniformement repartit. 

 Per prevenir el risc de caiguda des de la coronació dels encofrats durant el formigonat, es col·locaran unes passeres 
de seguretat muntades sobre tornapuntes rebuts als propis encofrats, protegides amb unes baranes segures de 100 
cm d'alçada. 

 Utilitzarem vibradors elèctrics amb doble aïllament 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 

 El lloc de treball es mantindrà net per a seguretat de tots els treballadors. 
Estarà previst instal·lar, a una distància mínima de la vora d'ella, uns forts límits de final de recorregut. 

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Nuclis i Pantalles de formigó armat - Encofrat a dues cares 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Formació de pantalla de formigó, encofrat a dues cares i executat amb encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per 
revestir, realitzat amb formigó armat fabricat en central. Encofrat i desencofrat dels murs, amb panells metàl·lics modulars. 
S'apuntalarà per evitar caigudes mitjançant puntals telescòpics. 
Es formigonarà tot el tram encofrat d'una vegada, per evitar juntes de formigonat. 
Es deixaran esperes en les armadures per solapar els trams següents. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
 Replanteig del Mur. 
 Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
 Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. 
 Formació de juntes. 
 Encofrat a dues cara del mur. 
 Abocament i compactació del formigó. 
 Desencofrat. 
 Guarit del formigó. 
 Resolució de juntes de formigonat. 
 Neteja de la superfície de coronació del mur. 
 Reparació de defectes superficials. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per enfonsament o per 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

 Es revisarà l'estat dels talussos i, en cas necessari es sanejaran i reforçaran. 

 Abans de començar la col·locació de la ferralla haurà d'assenyalar un lloc adequat per a la recollida, preferentment 
prop de la zona de muntatge, amb previsió de la forma d'elevació. L'emmagatzematge s'haurà de fer de la forma més 
ordenada possible, evitant possibles accidents que es puguin produir pel seu mal apilament. 

 Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal, recolzats sobre dorments. 

 Pel que fa a les piles de ferralla, no han de passar de 1.50 m d'alçada i estaran recollides de manera ordenada, a fi 
d'evitar enganxalls que pateixen sovint els treballadors, provocant talls i caigudes. 

 En l'operació de càrrega i descàrrega de ferralla amb la grua es evitar passar sobre zones on hi hagi treballadors, 
avisant a aquests perquè es retirin durant l'operació 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Es prohibirà circular sota càrregues suspeses. 

 Realitzarem el trasllat d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Acotarem els llocs de treball a les zones altes del mur 

 Posarem xarxes de protecció i línies de vida en treball a una alçada superior a 2m 

 Posarem accessos segurs en nivells més alt de 2m. amb escales o rampes d'ample mínim de 60cm. 

 Quan vagi a formigonar es revisarà l'estat dels encofrats, en prevenció de vessaments de formigó i de "rebentades". 

 Mentre es realitza l'abocament, l'encarregat de prestar atenció al comportament dels talussos per prevenir els riscos 
per bolcada. En cas d'alarma es desallotjarà immediatament el tall. 

 Abans de l'inici del formigonat, s'ha de tenir preparada la plataforma de treball de coronació del mur perquè, des de la 
mateixa, es pugui fer l'abocament i posterior vibrat. 

 S'accedirà per mitjà d'escales a l'extradós del mur, utilitzant algun element de seguretat que estarà subjecte, d'una 
banda al treballador i l'altra, a qualsevol altre operari que dugués a terme la vigilància del seu treball (en cas 
d'esfondraments, sempre quedarà senyalitzada la seva posició i facilitarà el rescat, en cas necessari). 

 Quan els camions accedeixin per realitzar l'abocament, s'haurà de disposar de límits finals de recorregut, i comptar 
amb la col·laboració d'un operari que indiqui el principi i fi de les maniobres. 

 Per evitar els riscos catastròfics, l'abocament de formigó a l'interior dels encofrats s'ha de fer uniformement repartit. 

 Per prevenir el risc de caiguda des de la coronació dels encofrats durant el formigonat, es col·locaran unes passeres 
de seguretat muntades sobre tornapuntes rebuts als propis encofrats, protegides amb unes baranes segures de 100 
cm d'alçada. 

 Utilitzarem vibradors elèctrics amb doble aïllament 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 

 El lloc de treball es mantindrà net per a seguretat de tots els treballadors. 
Estarà previst instal·lar, a una distància mínima de la vora d'ella, uns forts límits de final de recorregut. 

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Passadors de transmissió de càrregues en juntes de dilatació 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Operacions previstes per a muntatge de passador per a la transmissió de càrregues en les juntes de dilatació, entre 
elements estructurals de formigó armat, compost de passador d'acer inoxidable, dúctil, treballat en fred i beina de lliscament 
unidireccional d'acer inoxidable, fixada a l'encofrat, capaç de transmetre un tallant majorada fixat en el projecte d'obra, 
considerant una obertura de junt de 2,5 cm. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig i fixació de la beina l'encofrat. 
Introducció del passador a la beina. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 -Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 L'ascens i descens dels operaris, si l'alçada així ho requereix s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat d'elements. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Escales - Lloses d'escales 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou en aquesta unitat d'obra les operacions previstes per a la formació de la zanca d'escala o llosa de formigó armat, 
amb graons de formigó fabricat en central, incloent el encofrats, armat i anivellament de la mateixa, formigonat i desencofrat 
de la llosa inclinada amb puntals, sotaponts i taulons de fusta,, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
Els parapastes seran metàl·lics. El formigó s'abocarà mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombeig pneumàtic. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'escala i marcat de nivells de plantes i replans. 
Muntatge de l'encofrat. 
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 
Abocament i compactació del formigó. 
Guarit del formigó. 
Desencofrat. 
Reparació de defectes superficials 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de materials per caiguda, 
esfondrament, transport, etc.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes durant la manipulació.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i xocs contra objectes i eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de materials o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  
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 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sorolls i vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 L'encarregat de comprovar que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçada mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant safates emplintades a l'interior del qual 
disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 

 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints 

 El despreniment dels taulers s'executarà mitjançant ungla metàl·lica, realitzant l'operació des d'una zona ja 
desencofrada 

 Conclòs el desencofrat, s'apilaran els taulers ordenadament per al seu transport sobre safates emplintades, subjectes 
amb cordes lligades amb nusos de mariner, xarxes, lones, etc. 

 Acabat el desencofrat, es procedirà a un escombrat de la planta per retirar la runa i procedir al seu abocament 
mitjançant trompes o safates emplintades. 

 Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 S'extrauran els claus o puntes existents en la fusta usada. 

 Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per la seva posterior retirada 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Escales - Esglaonat d'escala mitjançant maó ceràmic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment, sobre la llosa , com a base per a la 
posterior col·locació de l'acabat i rematada d'esglaons. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra les operacions següents : 
 

Replanteig i traçat de l'esglaonat en mur . 
Estesa de cordill entre el primer i últim esglaó . 
Neteja i humectació de la llosa de base. 
Formació del esglaonat. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobre esforços , moviments repetitius o 
postures inadequades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat (quan sigui necessari) . 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 No es treballarà en un nivell inferior al del tall. 

 Estarà cobert el risc de caigudes per les vores de la llosa d'escala. 

 S'instal·laran en les zones amb perill de caiguda des d'altura, senyals de perill de caiguda des d'altura i d'obligatori 
utilitzar el arnés de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric. 

 Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de rajola) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolcall de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per desplom durant el transport. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de rajoles sobre vans. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada pilar 
per evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Les runes i enderrocs s'evacuen diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a aquest efecte, per evitar el 
risc de trepitjades sobre materials. 

 Les runes i enderrocs s'apilaran en llocs pròxims a un pilar determinat, es polearán a una plataforma d'elevació 
emplintada evitant omplir la seva capacitat i es descendiran per al seu abocament per mitjà de la grua. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts. 

 La zona de treball serà netejada de runes. 
  

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Lloses - Llosa inclinada 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització de la llosa inclinada, consisteixen en el replanteig, col·locació d'encofrats, 
armat i anivellament de les mateixes, formigonat i desencofrat, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
Els parapastes seran metàl·lics. 
El formigó utilitzat en obra per a l'execució de la llosa inclinada serà subministrat des d'una Planta de Formigó i distribuït 
mitjançant l'auxili de les grues torre. 
El formigó s'abocarà mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombeig pneumàtic. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  
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 - Caiguda de materials per caiguda, 
esfondrament, transport, etc.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes durant la manipulació.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos: per defectuosa 
càrrega en grua, trencament de cables de 
maquinària de transports aeri de materials.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i xocs contra apilats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i xocs contra transports de càrrega  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops amb eina manual  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de materials o partícules, durant 
tasques de tall de materials o durant 
l'abocament de formigó.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sorolls i vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament per o entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 L'encarregat de comprovar que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant safates emplintades a l'interior del qual 
disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 

 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 

 Els buits de la llosa, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir l'armat. 

 Els buits de la llosa romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints 

 El despreniment dels taulers s'executarà mitjançant ungla metàl·lica, realitzant l'operació des d'una zona ja 
desencofrada 

 Conclòs el desencofrat, s'apilaran els taulers ordenadament per al seu transport sobre safates emplintades, subjectes 
amb cordes lligades amb nusos de mariner, xarxes, lones, etc. 

 Acabat el desencofrat, es procedirà a un escombrat de la planta per retirar la runa i procedir al seu abocament 
mitjançant trompes o safates emplintades 

 Es prestarà atenció a l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs 

 S'extrauran els claus o puntes existents en la fusta usada. 

 Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per la seva posterior retirada 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Lloses - Llosa massissa 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions previstes per a la realització de la llosa massissa, consisteixen en el replanteig, col·locació d'encofrats, 
armat i anivellament de les mateixes, formigonat i desencofrat, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
Els parapastes seran metàl·lics. 
El formigó utilitzat en obra per a l'execució de la llosa massissa serà subministrat des d'una Planta de Formigó i distribuït 
mitjançant l'auxili dels equips d'elevació de càrrega previst per a l'obra. 
El formigó s'abocarà mitjançant gobelet i grua o bé mitjançant bombeig pneumàtic. 
S'emprarà en els treballs de la llosa la maquinaria següent: equips d'elevació de càrrega, formigonera, vibradors d'agulla i 
serra circular de taula. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de materials per caiguda, 
esfondrament, transport, etc.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes durant la manipulació.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos: per defectuosa 
càrrega en grua, trencament de cables de 
maquinària de transports aeri de materials.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i xocs contra apilats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i xocs contra transports de càrrega  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops amb eina manual  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls i atrapaments.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de materials o partícules, durant 
tasques de tall de materials o durant 
l'abocament de formigó.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sorolls i vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament per o entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 L'encarregat de comprovar que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes. 

 No es realitzaran treballs d'encofrat sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la instal·lació o 
rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes. 

 Utilitzarem apuntalament d'acord amb les càrregues a suportar. 

 S'advertirà als operaris que hagin de caminar sobre l'entaulat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 L'hissat dels taulers, plaques d'encofrat i puntals s'efectuarà mitjançant safates emplintades a l'interior del qual 
disposarà el material ordenadament i subjectes mitjançant fleixos o cordes. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de taulons, plaques 
d'encofrat, puntals i ferralla. 
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 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 

 Els operaris caminaran recolzant els peus a dos taulers al mateix temps, és a dir, sobre les juntes. 

 Els buits de la llosa, es cobriran amb fusta clavada sobre les contrapetges perimetrals abans de procedir l'armat. 

 Els buits de la llosa romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Realitzarem el transport d'armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 

 Posarem protectors en les puntes de les armadures sortints 

 El despreniment dels taulers s'executarà mitjançant ungla metàl·lica, realitzant l'operació des d'una zona ja 
desencofrada 

 Conclòs el desencofrat, s'apilaran els taulers ordenadament per al seu transport sobre safates emplintades, subjectes 
amb cordes lligades amb nusos de mariner, xarxes, lones, etc. 

 Acabat el desencofrat, es procedirà a un escombrat de la planta per retirar la runa i procedir al seu abocament 
mitjançant trompes o safates emplintades 

 S'acurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs 

 S'extrauran els claus o puntes existents en la fusta usada. 

 Els claus solts o arrencats s'eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut per la seva posterior retirada 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Formigonat - Formigonat directe mitjançant canaleta 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Operacions previstes per a l'abocament directe de formigó sobre l'element constructiu mitjançant canaleta, conforme 
s'especifica en el projecte d'obra. 
El formigó utilitzat en obra serà subministrat des d'una Planta de formigonat amb camió hormigonera, seguint per a 
l'abocament el procés constructiu següent: 
 

Preparació de l'espai de treball. 
Maniobrat i aproximació del camió. 
Col·locació de canaleta per a abocament. 
Abocament de formigó, repartiment i vibrat posterior. 
Acabat final. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan escaigui). 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.  

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 L'encarregat comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes. 

 No es realitzaran treballs sense abans haver cobert el risc de caiguda des d'altura. 

 S'advertirà als operaris que han de caminar sobre l'empostissat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell. 

 Els buits romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Els desaprofitaments o retallades de ferro i acer es recolliran. 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 S'acurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc conegut 
per a la seva posterior retirada. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
  

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Formigonat - Formigonat mitjançant cubilot 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Operacions previstes per a l'abocament directe de formigó sobre l'element constructiu mitjançant cubilot, conforme 
s'especifica en el projecte d'obra. 
El formigó utilitzat en obra serà subministrat des d'una Planta de formigonat amb camió formigoner a obra, que 
posteriorment mitjançant cubilot serà posat en obra seguint per a l'abocament el procés constructiu següent: 
 

Preparació de l'espai de treball. 
Aproximació i col·locació del cubilot per a farcit. 
Transport del cubilot mitjançant grua torre al tall. 
Abocament de formigó, repartiment i vibrat posterior de l'element formigonat. 
Acabat final. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de Cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Roba de Treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnés de seguretat per al que s'hauran previst punts fixes d'enganxi amb 
la necessària resistència. 

 L'encarregat comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes. 

 S'advertirà als operaris que han de caminar sobre l'empostissat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries o en el cas de 
formigonat de pilars mitjançant plataformes de formigonat. 

 No romandran operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions de hissat del cubilot. 

 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament guerxos, que hauran de rebutjar immediatament abans de la posta. 
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 Els buits es cobriran amb fusta clavada sobre les davanters perimetrals abans de procedir a l'armat. 

 Els buits romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Les deixalles o retalls de ferro i acer es recolliran. 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Es tindrà cura de l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc conegut 
per al seu posterior retirada. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses.  
  

 
 

Edificació - Estructures - Formigó armat - Formigonat - Formigonat mitjançant bomba de formigonat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Operacions previstes per a l'abocament directe de formigó sobre l'element constructiu mitjançant bombament del formigó, 
conforme s'especifica en el projecte d'obra. 
El formigó utilitzat en obra serà subministrat des d'una Planta de formigonat amb camió hormigonera a obra, que 
posteriorment mitjançant bombament serà posat en obra seguint el procés constructiu següent: 

 
Preparació de l'espai de treball. 
Preparació i estabilització de l'equip de bombament. 
Desplegat del braç de bombament. 
Abocament de formigó, repartiment i vibrat posterior de l'element formigonat. 
Acabats finals 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.  

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en altura els operaris portaran arnés de seguretat pel qual s'hauran previst punts fixos d'enganxi amb la 
necessària resistència. 

 L'encarregat comprovarà que en cada fase, estiguin col·locades les proteccions col·lectives previstes. 

 S'advertirà als operaris que han de caminar sobre l'empostissat de l'encofrat, sobre el risc de caiguda a diferent nivell. 

 L'ascens i descens dels operaris als encofrats s'efectuarà a través d'escales de mà reglamentàries o en el cas de 
formigonat de pilars mitjançant plataformes de formigonat. 

 No romandran operaris a les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat del cubilote. 

 S'evitarà trepitjar els taulers excessivament guerxos, que hauran de rebutjar-se immediatament abans de la seva 
posada. 

 Els buits es cobriran amb fusta clavada sobre les paredes perimetrals abans de procedir a l'armat. 

 Els buits romandran sempre tapats per evitar caigudes a diferent nivell. 

 La ferralla muntada s'emmagatzemarà en llocs designats a aquest efecte separat del lloc de muntatge. 

 Els desaprofitaments o retallades de ferro i acer es recolliran. 

 Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 S'acurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc conegut 
per a la seva posterior retirada. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 
  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Envidrament - Vidres dobles aïllants 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El treball consistirà en la col·locació dels vidres dobles, perquè aquests compleixin la funció de ser aïllants, segons els 
plànols del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en mans, braços o peus durant les 
operacions de transport i ubicació manual del 
vidre.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats del trencament fortuïta de les 
planxes de vidre.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els abassegamentss de vidre s'ubicaran en els llocs assenyalats en els plànols sobre dorments de fusta. 

 A nivell de carrer s'acotarà amb cordes de banderoles la vertical dels paraments en què s'estigui envidrant, per evitar el 
reg de cops (o talls) a les persones per fragments de vidre, desprès. 

 Es prohibeix romandre o treballar a la vertical d'un tall d'instal·lació de vidre 

 Es mantindran lliures de fragments de vidre dels talls, per evitar el risc de talls 

 Els vidres es tallaran a la mida adequada per a cada lloc en el local assenyalat amb aquesta finalitat en els plans. 

 La manipulació de les planxes de vidre, s'executarà amb l'ajuda de ventoses de seguretat. 

 El vidre presentat a la fusteria corresponent, es rebrà i s'acabarà d'instal·lar immediatament, per evitar el risc per 
trencaments 

 Els vidres ja instal·lats es pintaran amb pintura a la calç, per significar la seva existència 

 Els vidres en les plantes, s'emmagatzemaran en els llocs dissenyats en plànols sobre dorments de fusta, en posició 
gairebé vertical, lleugerament decantat contra un determinat parament, assenyalant l'entorn amb calç i rètols de 
precaució vidre. 

 orments de fusta, en posició gairebé vertical, lleugerament decantat contra un determinat parament, assenyalant 
l'entorn amb calç i rètols de precaució vidre 

 Les planxes de vidre transportades a mà es les mourà sempre en vertical per evitar accidents per trencament. 

 Quan el transport de vidre s'hagi de fer a mà per camins sense il·luminació, els operaris seran guiats per un tercer, per 
evitar el risc de xoc i trencaments. 

 La instal·lació de vidre en murs cortina, es realitzarà des de l'interior de l'edifici. Subjecte l'operari amb l'arnès de 
seguretat, amarrat als ganxos de seguretat de mitjanes 

 Les bastides que s'han d'utilitzar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegits en la seva part 
davantera, (la que dóna cap a la finestra), per una  barana d'almenys 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, 
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proveïdes de passamans, llistó intermedi i sòcol, mesures des de la plataforma de treball, formada per passamans, 
llistó intermedi i entornpeus, per evitar el risc de caigudes al buit durant els treballs. 

 Es prohibeixen els treballs en aquesta obra, en règim de temperatures inferiors als 0 º C. 

 Es prohibeixen els treballs amb vidre sota règim de vents forts. 
  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Defenses - Baranes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El treball en aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació de les baranes, segons els plànols del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig de màquines, eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'elements de fusteria metàl·lica 
sobre les persones o les coses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els fleixos per a la seva distribució i posada en obra. 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i semblants, per evitar treballar sobre 
superfícies inestables. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels dos metres. 

 Tota maquinària elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 

 Els operaris estaran amb el fiador de l'arnès de seguretat subjecte als elements sòlids que estan previstos en els 
plànols. 

 Les baranes de les terrasses es col·locaran definitivament i sense dilació, per evitar accidents per proteccions 
indegudes. 

 Es prohibeix arreplegar baranes definitives i assimilables a les vores de les terrasses, per evitar els riscos per 
possibles desploms. 

  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Defenses - Tancaments 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El treball en aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació de tancaments, segons els plànols del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig de màquines, eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'elements de fusteria metàl·lica 
sobre les persones o les coses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els fleixos per a la seva distribució i posada en obra. 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i semblants, per evitar treballar sobre 
superfícies inestables. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels dos metres. 

 Tota maquinària elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 

 Els operaris estaran amb el fiador de l'arnès de seguretat subjecte als elements sòlids que estan previstos en els 
plànols.  
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Edificació - Façanes i particions - Defenses - Reixes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El treball en aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació de reixes, segons els plànols del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig de màquines, eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'elements de fusteria metàl·lica 
sobre les persones o les coses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els fleixos per a la seva distribució i posada en obra. 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i semblants, per evitar treballar sobre 
superfícies inestables. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels dos metres. 

 Tota maquinària elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació 

 Els operaris estaran amb el fiador de l'arnès de seguretat subjecte als elements sòlids que estan previstos en els 
plànols. 

 Les baranes de les terrasses es col·locaran definitivament i sense dilació, per evitar accidents per proteccions 
indegudes. 

 Es prohibeix arreplegar baranes definitives i assimilables a les vores de les terrasses, per evitar els riscos per 
possibles desploms. 

  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Fàbriques - Ceràmica - Per revestir 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions corresponents a aquesta unitat d'obra consisteixen en la realització de fàbriques de material ceràmic per 
revestir, i sense capacitat portant, segons els plànols del projecte d'obra. 
Es travaran totes les juntes verticals. 
En l'arrencada del mur es col·locarà una barrera antihumitat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En els treballs en alçada els operaris portaran arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element estructural sòlid) en els quals enganxar el 
mosquetó de l'arnés de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 

 S'utilitzarà la bastida en condicions de seguretat. 

 Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. 

 Les bastides, sigui quina sigui el seu tipus, aniran proveïts de baranes de 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada i 
sòcols perimetrals de 0,15 m. 

 Es disposaran les bastides de manera que l'operari mai treballi per sobre de l'alçada de les espatlles. 

 No es treballarà en un nivell inferior al del tall. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes. 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes. 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 
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 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per caiguda durant el transport. 

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari per introduir la 
càrrega de maó en un determinat lloc reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada 
pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts. 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48 h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es prohibeix treballar a l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar l'arnès de seguretat amarrat a algun punt 
sòlid i segur. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 La zona de treball serà netejada de runes. 

 

Edificació - Façanes i particions - Fàbriques - Ceràmica - Cara-vista 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions d'aquesta unitat d'obra consisteixen en la realització de fàbriques de material ceràmic cara vista, segons els 
plànols del projecte d'obra. 
Els maons es col·locaran humitejats per evitar la dessecació del morter. 
Es travaran totes les juntes verticals. 
En l'arrencada del mur es col·locarà una barrera antihumitat. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 

- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes. 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes. 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 S'esglaonarà les rampes d'escala de forma provisional amb esglaons de dimensions: Amplada mínima de 90cm., 
estesa major de 23 cm., i contrapetja menor de 20 cm. 

 S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element estructural sòlid) en els quals enganxar el 
mosquetó de l'arnés de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçària, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per caiguda durant el transport. 

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari per introduir la 
càrrega de maó en un determinat lloc reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada 
pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels 
arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials. 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48 h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es prohibeix treballar a l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar l'arnès de seguretat amarrat a algun punt 
sòlid i segur. 

  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Fàbriques - Ceràmica - Cara-vista més placa de guix 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions d'aquesta unitat d'obra consisteixen en la realització de fàbriques de maó ceràmic trasdossat de plaques de 
guix, segons els plànols del projecte d'obra. 
Els maons es col·locaran humitejats per evitar la dessecació del morter. 
No s'utilitzaran peces menors a mig maó. 
Es travaran totes les juntes verticals, mantenint la verticalitat i la horitzó de junta vertical i argamassa. 
En l'arrencada del mur es realitzarà una barrera antihumitat. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 S'esglaonarà les rampes d'escala de forma provisional amb esglaons de dimensions: Amplada mínima de 90cm., 
estesa major de 23 cm., i contrapetja menor de 20 cm. 

 S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element estructural sòlid) en els quals enganxar el 
mosquetó de l'arnés de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçària, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per caiguda durant el transport. 

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari per introduir la 
càrrega de maó en un determinat lloc reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada 
pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels 
arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48 h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es prohibeix treballar a l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar l'arnès de seguretat amarrat a algun punt 
sòlid i segur. 

  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Fàbriques - Formigó - Per revestir 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions d'aquesta unitat d'obra consisteixen en la realització de fàbriques de blocs de formigó per a revestir, segons 
els plànols del projecte d'obra. 
Els blocs de formigó es col·locaran humitejats per la part que hagin de tenir contacte amb el morter. 
Es travaran totes les juntes verticals. 
En l'arrencada del mur es col·locarà una barrera antihumitat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes. 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 
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 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 S'esglaonarà les rampes d'escala de forma provisional amb esglaons de dimensions: Amplada mínima de 90cm., 
estesa major de 23 cm., i contrapetja menor de 20 cm. 

 S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element estructural sòlid) en els quals enganxar el 
mosquetó de l'arnés de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçària, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 Els blocs paletitzats transportats amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 Els blocs solts s'hissaran apilats ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin 
caure les peces per caiguda durant el transport 

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari per introduir la 
càrrega de maó en un determinat lloc reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada 
pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels 
arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials. 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts. 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48 h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es prohibeix treballar a l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar l'arnès de seguretat amarrat a algun punt 
sòlid i segur. 

  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Fàbriques - Formigó - Cara-vista 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les operacions d'aquesta unitat d'obra consisteixen en la realització de fàbriques de formigó cara vista, segons els plànols 
del projecte d'obra. 
Els blocs de formigó es col·locaran humitejats per la part que hagin de tenir contacte amb el morter. 
Es travaran totes les juntes verticals. 
En l'arrencada del mur es col·locarà una barrera antihumitat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 S'esglaonarà les rampes d'escala de forma provisional amb esglaons de dimensions: Amplada mínima de 90cm., 
estesa major de 23 cm., i contrapetja menor de 20 cm. 

 S'establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars (o un altre element estructural sòlid) en els quals enganxar el 
mosquetó de l'arnés de seguretat durant les operacions de replanteig i instal·lació de mires. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 Els blocs paletitzats transportats amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 Els blocs solts s'hissaran apilats ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin 
caure les peces per caiguda durant el transport 

 Les baranes de tancament perimetral de cada planta es desmuntaran únicament en el tram necessari per introduir la 
càrrega de maó en un determinat lloc reposant durant el temps mort entre recepcions de càrrega. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada 
pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels 
arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts. 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48 h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es prohibeix treballar a l'interior de les jardineres de façana, sense utilitzar l'arnès de seguretat amarrat a algun punt 
sòlid i segur. 
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Edificació - Façanes i particions - Industrialitzats - Panells lleugers - Panell nervat multicapa 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de panells nervats multicapa, segons els plànols del projecte d'obra. 
Un cop s'ha realitzat el replanteig de la façana, es col·locaran primerament els perfils que serviran de base i suport al 
panelat. 
Els panells aniran cargolats als perfils d'acer galvanitzat o perfils metàl·lics prèviament col·locats. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Un cop muntat la bastida, i abans de la seva primera utilització, es provarà amb una sobrecàrrega igual a la del treball 
multiplicada pel coeficient de seguretat que serà de 6 per a cables i 10 per a cordes. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 El pengi de les fulles de vidre s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents per desequilibri, bolcada, 
cops i caigudes. 

 A les zones de treball es disposarà de cordes o cables de retenció o argolles, fixos a l'estructura de l'edifici, per 
l'enganxi de l'arnès de seguretat. 

 Es disposaran els mitjans necessaris per evitar, en els possible, la permanència de persones a la zona d'elevació i 
muntatge de panells 

 Es suspendran les operacions d'elevació i muntatge de panells, quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km. / h. 

 L'elevació de panells es realitzarà amb doble sistema de seguretat. 

 L'operari que manegi els aparells d'elevació, ha de tenir visió directa dels panells en qualsevol fase del seu elevació i 
muntatge. 

 Quan no hi hagi prou protecció per a realitzar el muntatge dels panells es farà ús de l'arnès de seguretat, per al qual 

s'hauran previst punts fixos d'enganx a l'estructura. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 Els panells transportats amb grua, es governaran mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma d'elevació. Mai 
directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la càrrega. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels arnès 
de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 
  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Industrialitzats - Acabats - Acabat de xapa d'acer 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació cargolada al parament o la zona que necessiti de l'acabada les xapes d'acer, 
segons els plànols del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Un cop muntat la bastida, i abans de la seva primera utilització, es provarà amb una sobrecàrrega igual a la del treball 
multiplicada pel coeficient de seguretat que serà de 6 per a cables i 10 per a cordes. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 A les zones de treball es disposarà de cordes o cables de retenció o argolles, fixos a l'estructura de l'edifici, per 
l'enganxi de l'arnès de seguretat. 

 Es disposaran els mitjans necessaris per evitar, en els possible, la permanència de persones a la zona d'elevació i 
muntatge de panells 

 Es suspendran les operacions d'elevació i muntatge de xapes d'acer, quan la velocitat del vent sigui superior a 60km / 
h. 

 L'elevació de les xapes d'acer es realitzarà amb doble sistema de seguretat 

 L'operari que manegi els aparells d'elevació, ha de tenir visió directa dels panells en qualsevol fase del seu elevació i 
muntatge. 

 Quan no hi hagi prou protecció per a realitzar el muntatge es farà ús de l'arnès de seguretat, per al qual s'hauran 
previst punts fixos d'enganx a l'estructura 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 Els panells transportats amb grua, es governaran mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma d'elevació. Mai 
directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la càrrega. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels 
arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 
  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Envans i taulers - Guix i escaiola - Guix simple 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta unitat d'obra consistirà en la realització d'un envà amb plaques de guix simple, segons els plànols del projecte 
d'obra. 
El replanteig es realitzarà, d'acord amb els plànols, traçant a terra dues línies que coincidiran amb l'ample de l'envà de guix. 
Es marcaran exactament els buits de pas o qualsevol altra incidència que afecti la continuïtat de l'envà. Un cop traçades les 
línies del replanteig en el sòl, es traslladaran aquestes al sostre mitjançant 'plomada' o 'nivells LASER'. 
Finalitzat el replanteig es procedirà a la realització de l'envà. 
Les plaques o panells de guix simple encadellada tindran una humitat inferior al 10%. En les seves cares no s'apreciaran 
fissures, concavitats, bonys o asprors i admetran ser tallades amb facilitat, i planes, amb una desviació màxima respecte al 
pla de 3mm. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, moviments repetitius o 
postures inadequades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'utilitzaran plataformes de treball com a mínim de 0,60 m. 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 S'usarà la bastida en condicions de seguretat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Es prohibirà el treball en un nivell inferior al del tall. 

 Fins a 3 m d'alçada es poden utilitzar bastides de cavallets o cavallets fixos. 

 Les bastides situats a altures superiors a 2 m, han de portar barana de 0.90 m, barra intermèdia i entornpeu de 0.15 m. 
La plataforma tindrà un ample mínim de 0.60 m, i no volarà més de 0.20 m. 

 Per a l'accés a les bastides s'utilitzarà escala de mà amb suports antilliscants. 

 Diàriament, abans d'iniciar el treball a les bastides, s'ha de revisar la seva estabilitat i la subjecció dels taulers de 
bastides i escales d'accés. 

 Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Neteja i ordre en l'obra 

 

Edificació - Façanes i particions - Envans i taulers - Guix i escaiola - Guix placa doble 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en la realització d'un envà amb plaques de guix doble, segons els plànols del projecte 
d'obra. 
El replanteig es realitzarà, d'acord amb els plànols, traçant a terra dues línies que coincidiran amb l'ample de l'envà de guix. 
Es marcaran exactament els buits de pas o qualsevol altra incidència que afecti la continuïtat de l'envà. Un cop traçades les 
línies del replanteig en el sòl, es traslladaran aquestes al sostre mitjançant 'plomada' o 'nivells LASER'. 
Finalitzat el replanteig es procedirà a la realització de l'envà. 
Les plaques o panells de guix doble encadellada tindran una humitat inferior al 10%. En les seves cares no s'apreciaran 
fissures, concavitats, bonys o asprors i admetran ser tallades amb facilitat, i planes, amb una desviació màxima respecte al 
pla de 3mm. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, moviments repetitius o 
postures inadequades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'utilitzaran plataformes de treball com a mínim de 0,60 m. 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 S'usarà la bastida en condicions de seguretat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Es prohibirà el treball en un nivell inferior al del tall. 

 Fins a 3 m d'alçada es poden utilitzar bastides de cavallets o cavallets fixos. 

 Les bastides situats a altures superiors a 2 m, han de portar barana de 0.90 m, barra intermèdia i entornpeu de 0.15 m. 
La plataforma tindrà un ample mínim de 0.60 m, i no volarà més de 0.20 m. 

 Per a l'accés a les bastides s'utilitzarà escala de mà amb suports antilliscants. 

 Diàriament, abans d'iniciar el treball a les bastides, s'ha de revisar la seva estabilitat i la subjecció dels taulers de 
bastides i escales d'accés. 

 Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Façanes i particions - Envans i taulers - Guix i escaiola - Cartró guix amb estructura acer 
galvanitzat i doble placa de guix 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en la realització d'un envà de cartró guix amb estructura d'acer galvanitzat i doble placa de 
guix, segons els plànols del projecte d'obra. 
El replanteig es realitzarà, d'acord amb els plànols. 
Es marcaran exactament els buits de pas o qualsevol altra incidència que afecti la continuïtat de l'envà. Un cop traçades les 
línies del replanteig en el sòl, es traslladaran aquestes al sostre mitjançant plomada o nivells LASER. 
Finalitzat el replanteig es procedirà a la fixació dels rails en sostre i terra. 
Les plaques o panells de cartró guix o escaiola tindran una humitat inferior al 10%. En les seves cares no s'apreciaran 
fissures, concavitats, bonys o asprors i admetran ser tallades amb facilitat, i planes. 
Els rails es fixaran per mitjà de tacs, cargols reblons, etc. l'elecció de l'ancoratge la determinarà el tipus de sostre i terra. 
La instal·lació dels muntants es realitzarà introduint els mateixos dins dels rails, en sòl i sostre. 
Els muntants emplaçats en els seus rails aniran solts, només es cargolarà amb cargols TRPF en les arrencades a partir 
d'altres, en les cantonades, en el marcs de buits i en els punts singulars grafiats en els detalls constructius 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, moviments repetitius o 
postures inadequades.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 

- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'utilitzaran plataformes de treball com a mínim de 0,60 m. 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 S'usarà la bastida en condicions de seguretat. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Es prohibirà el treball en un nivell inferior al del tall. 

 Fins a 3 m d'alçada es poden utilitzar bastides de cavallets o cavallets fixos. 

 Les bastides situats a altures superiors a 2 m, han de portar barana de 0.90 m, barra intermèdia i entornpeu de 0.15 m. 
La plataforma tindrà un ample mínim de 0.60 m, i no volarà més de 0.20 m. 

 Per a l'accés a les bastides s'utilitzarà escala de mà amb suports antilliscants. 

 Diàriament, abans d'iniciar el treball a les bastides, s'ha de revisar es estabilitat i la subjecció dels taulers de bastides i 
escales d'accés. 

 Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

Edificació - Façanes i particions - Envans i taulers - Particions de maó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en l'execució de particions a base de maó ceràmic, segons els plànols del projecte d'obra. 
Posarem els maons humits per evitar la dessecació del morter. 
No utilitzarem peces menors a mig maó. 
Travats totes les juntes verticals. 
Es mantindran la verticalitat i l'horitzontalitat de junta vertical i llença, així com la planeitat dels draps. 
Les llindes els resoldrem mitjançant biguetes in situ o pretesades. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, moviments repetitius o 
postures inadequades  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'utilitzaran la bastida en condicions de seguretat. 
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 Les bastides de cavallets s'utilitzaran en altures menors de dos metres. 

 Les bastides, sigui quina sigui el seu tipus, aniran proveïts de baranes de 0,90 m. d'alçada i sòcols perimetrals de 0,15 
m. 

 Es disposaran les bastides de manera que l'operari mai treballi per sobre de l'alçada de les espatlles. 

 No es treballarà en un nivell inferior al del tall. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de perill de caiguda des d'alçada i d'obligatori 
utilitzar l'arnès de seguretat. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 La ceràmica paletitzada transportada amb grua, es governarà mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma 
d'elevació. Mai directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la 
càrrega. 

 El maó solt s'hissarà apilat ordenadament a l'interior de plataformes d'hissar emplintades, vigilant que no puguin caure 
les peces per caiguda durant el transport. 

 Es prohibeix concentrar les càrregues de maons sobre obertures. La recollida de palets, es realitzarà pròxim a cada 
pilar per a evitar les sobrecàrregues de l'estructura en els llocs de menor resistència. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix hissar parets laterals de gran superfície sota règim de vents forts. 

 Es prohibeix treballar al costat dels paraments acabats d'aixecar abans de transcorregudes 48h., si existeix un règim 
de vents forts. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, terrasses i vores de forjats si abans no s'ha procedit a instal·lar una protecció 
sòlida contra possibles caigudes al buit formada per peus drets i travessers sòlids horitzontals, segons el detall dels 
plànols. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Amb temperatures ambientals extremes es suspendran els treballs. 

 La zona de treball serà netejada de runes. 

 

Edificació - Fusteria - Portes - Acer 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El procés constructiu d'aquesta unitat d'obra consistirà en el muntatge de portes d'acer. 
Estaran realitzades amb fusteria de perfils laminats en calent o conformats en fred i rebudes als feixos interiors del buit. 
 
PORTES ABATIBLES 
El bastiment es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament 
anivellat i aplomat. 
La fulla quedarà anivellada i aplomada. 
La folgança entre la fulla i el bastiment, en sentit normal al pla de la porta, serà no major de 4 mm; 
Es col·locaran perns o frontisses en nombre de 2 per m2, amb un mínim de dos en qualsevol cas. 
A les grans portes es disposaran guies embotides en la solera.  
 
PORTES CORREDISSES 
El bastiment es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament 
anivellat i aplomat. 
Sobre els cantons o cares corresponents, es realitzaran els forats necessaris per a la col·locació dels mecanismes de pengi 
i guia. Abans de procedir a la fixació definitiva de les guies es procedirà a la col·locació de la fulla, al seu anivellament i 
aplomat. La folgança entre la fulla i el paviment serà no major de 10 mm. 
Els mecanismes de pengi i guia es fixaran en el cantó superior i inferior de la fulla, respectivament. 
En corredisses de recorregut corb dels mecanismes de pengi i guia es disposaran a eix amb les frontisses o perns. 
La guia superior es fixarà al sostre, bastiments o parament. 
La guia inferior, es fixarà o s'embotirà a terra mitjançant plaques, cargols o patilles d'ancoratge. 
Les dues guies quedaran anivellades, sent la seva longitud el doble de la fulla com a mínim. Els contrapesos s'allotjaran en 
caixes registrables en tota la seva alçada i aniran proveïts de frens de caiguda. 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els elements de la fusteria, es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats, pendents mitjançant eslingues del 
ganxo de la grua. 

 Els abassegamentss de fusteria, es recolliran en els llocs destinats a aquest efecte en els plans. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats o lligats. Mai elements 
solts de forma desordenada. A l'arribada a les plantes es deixaran anar els fleixos per a la seva distribució i posada en 
obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, mai elements solts. Un 
cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 S'ha de comprovar que totes les fusteries en fase de presentació, romanguin perfectament encunyades i apuntalades, 
per evitar accidents per caigudes 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Es desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria. Un 
cop introduïts els bastiments, etc. a la planta es reposaran immediatament. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'una determinada màquina, (radial, rebladora, serra, polidora, etc.) 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 El pengi s'efectuarà per un mínim d'una quadrilla, per evitar el risc de bolcades, cops i caigudes 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels 2 m. 

 Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els 
disjuntors diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació 
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Edificació - Fusteria - Portes - Aliatges lleugers 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de portes d'aliatges lleugers (alumini). 
Estaran realitzades amb perfils d'aliatge d'alumini i rebudes als feixos interiors del buit 
 
PORTES ABATIBLES 
El bastiment es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament 
anivellat i aplomat. 
La fulla quedarà anivellada i aplomada. 
La folgança entre la fulla i el bastiment, en sentit normal al pla de la porta, serà no major de 4 mm. 
Es col·locaran perns o frontisses en nombre de 2 per m2, amb un mínim de dos en qualsevol cas, separats de les vores. 
En grans portes es disposaran guies embotides en la solera.  
  
PORTES CORREDISSES 
El bastiment es rebrà en el buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament 
anivellat i aplomat. 
Sobre els cantons o cares corresponents, es realitzaran els forats necessaris per a la col·locació dels mecanismes de pengi 
i guia. Abans de procedir a la fixació definitiva de les guies es procedirà a la col·locació de la fulla, al seu anivellament i 
aplomat. La folgança entre la fulla i el paviment serà no major de 10 mm. 
Els mecanismes de pengi i guia es fixaran en el cantó superior i inferior de la fulla, respectivament. 
En corredisses de recorregut corb dels mecanismes de pengi i guia es disposaran a eix amb les frontisses o perns. 
La guia superior es fixarà al sostre, cèrcol o parament. 
La guia inferior, es fixarà o s'embotirà a terra mitjançant plaques, cargols o patilles d'ancoratge. 
Les dues guies quedaran anivellades, sent la seva longitud el doble de la fulla com a mínim. Els contrapesos s'allotjaran en 
caixes registrables en tota la seva alçada i aniran proveïts de frens de caiguda. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els elements de la fusteria, es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats, pendents mitjançant eslingues del 
ganxo de la grua. 

 Els abassegamentss de fusteria, es recolliran en els llocs destinats a aquest efecte en els plans. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats o lligats. Mai elements 
solts de forma desordenada. A l'arribada a les plantes es deixaran anar els fleixos per a la seva distribució i posada en 
obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, mai elements solts. Un 

cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 S'ha de comprovar que totes les fusteries en fase de presentació, romanguin perfectament encunyades i apuntalades, 
per evitar accidents per caigudes 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Es desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria. Un 
cop introduïts els cèrcols, etc. a la planta es reposaran immediatament. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'una determinada màquina. (radial, rebladora, serra, polidora, etc.). 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Els cèrcols metàl·lics seran presentats per un mínim d'una quadrilla, per evitar els riscos de bolcades, cops i caigudes. 

 El pengi de les fulles s'efectuarà per un mínim d'una quadrilla, per evitar el risc de bolcades, cops i caigudes. 

 Els trams longitudinals, transportades a espatlla per un sol home, aniran inclinades cap enrere, procurant que la punta 
que va per davant, estigui a una alçada superior a la d'una persona, per evitar cops als altres operaris. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels 2 m. 

 Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra de les mànegues d'alimentació 
  

 
 

Edificació - Fusteria - Portes - Fusta 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de portes de fusta. 
Estaran realitzades amb fusteria de fusta rebuda als feixos interiors del buit. 
Els cèrcols de fusta vindran de taller muntats, amb les unions ensamblades i amb els orificis per al posterior cargolat en 
obra de les patilles d'ancoratge. 
Els bastiments metàl·lics seran de xapa d'acer, protegits amb imprimació, havent de tenir superfícies llises, sense bonys, 
esquerdes ni deformacions sensibles. 
Les patilles d'ancoratge vindran col·locats de taller. Els cèrcols arribaran a obra amb tirant inferior que pugui quedar ocult 
pel paviment, per evitar la deformació del cèrcol. 
  
PORTES ABATIBLES 
La fulla quedarà anivellada i aplomada mitjançant falques. 
Els tapajunts es fixaran amb puntes de cap pèrdua, llençades i emplastres. Les trobades en angle es realitzaran al biaix i no 
per contraperfiles. 
El nombre de perns i frontisses per a portes de pas i armari no serà menor de tres, i en maleters no serà menor de dos. Es 
fixaran al setge i full mitjançant cargols, quedaran anivellats i aplomats. 
  
PORTES CORREDISSES 
En els marcs es cargolarà les patilles d'ancoratge en els orificis corresponents i es realitzaran els encaixos necessaris per a 
la col·locació de les eines. 
Sobre el cantó corresponent de la fulla es realitzaran les entalladures necessàries per a la col·locació de la fulla, al seu 
anivellament i aplomat. 
Els tapajunts es fixaran amb puntes de cap pèrdua, llençades i emplastres. Les trobades en angle es realitzaran al biaix i no 
per contraperfiles. 
El mecanisme de penjar es posarà sobre el cantell superior de la fulla. La guia superior es posarà sobre sostre, cèrcol o 
parament. Quan porti guia inferior anirà fixada al paviment en portes de pas i la peanya del cèrcol en portes d'armari i si és 
oculta anirà embotida i fixada amb platines, cargols o patilles d'ancoratge. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments de dits entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Afeccions respiratòries per treballs en 
atmosferes pulverulentes.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els bastiments de base es descarregaran en blocs perfectament fleixats pendents mitjançant eslingues del ganxo dels 
equips d'elevació de càrrega previst per a l'obra 

 Els abassegaments de les portes s'ubicaran en els llocs exteriors, (o interiors), definits en els plànols, per evitar 
accidents per interferències 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra. 

 Els bastiments de base s'hissaran a les plantes en els blocs fleixats mitjançant el muntacàrregues d'obra. A l'arribada a 
la planta d'ubicació es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

 Els bastiments de base s'hissaran a les plantes en blocs fleixats, suspesos del ganxo de la grua mitjançant eslingues. 
Un cop a la planta d'ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà. 

 Els bastiments de base es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació definitiva segons el replanteig 
efectuat, vigilant que el seu apuntalament sigui segur, impedint que es desplomin en rebre un lleu cop. 

 S'escombraran els talls conforme es reben i eleven els envans per evitar els accidents per trepitjades sobre enderrocs 
o claus. 

 Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels cèrcols, (i assimilables), únicament en el tram 
necessari. Un cop passats els cèrcols, es reposarà immediatament la protecció. 

 Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments es recolliran i s'eliminaran mitjançant les trompes d'abocament. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina 

 Els bastiments seran rebuts per una mínim d'una quadrilla, per evitar cops, caigudes i bolcades. 

 El pengi de fulles de portes, (o de finestres), s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents i 
interferències per desequilibri. 

 La zona de treball tindrà una zona d'il·luminació mínima de 100 lux a una alçada al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà mitjançant portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció 
de la bombeta; alimentats a tensió de seguretat 

 

Edificació - Fusteria - Finestres - Aliatges lleugers - Alumini - Lacades - Abatible 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de la fusteria d'aliatges lleugers (alumini) lacat, abatible. 
Els filets seran d'aliatge d'alumini. 
Estaran situats a pressió en el propi perfil de la fulla i en tota la seva longitud. 
El perfil horitzontal inferior del setge portarà tres forats per a desguàs de les aigües infiltrades, un al centre i dos als 
extrems. 
A cada costat vertical del cèrcol es fixaran dues patilles de xapa d'acer galvanitzat. 
Els fulls aniran unides al setge mitjançant dos perns o frontisses col·locats per reblons o cargolats als perfils. 
Entre les fulles i el setge existirà un full d'expansió, amb comoditat de tancament.  

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 

- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els elements de la fusteria, es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats, pendents mitjançant eslingues del 
ganxo de la grua. 

 Els abassegamentss de fusteria, es recolliran en els llocs destinats a aquest efecte en els plans. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats o lligats. Mai elements 
solts de forma desordenada. A l'arribada a les plantes es deixaran anar els fleixos per a la seva distribució i posada en 
obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, mai elements solts. Un 
cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 S'ha de comprovar que totes les fusteries en fase de presentació, romanguin perfectament encunyades i apuntalades, 
per evitar accidents per caigudes 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Es desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria. Un 
cop introduïts els cèrcols, etc. a la planta es reposaran immediatament. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'una determinada màquina. (radial, rebladora, serra, polidora, etc.). 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Els cèrcols metàl·lics seran presentats per un mínim d'una quadrilla, per evitar els riscos de bolcades, cops i caigudes. 

 El pengi de les fulles s'efectuarà per un mínim d'una quadrilla, per evitar el risc de bolcades, cops i caigudes. 

 Els trams longitudinals, transportades a espatlla per un sol home, aniran inclinades cap enrere, procurant que la punta 
que va per davant, estigui a una alçada superior a la d'una persona, per evitar cops als altres operaris. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels 2 m. 

 Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 
  

 

Edificació - Fusteria - Finestres - Aliatges lleugers - Alumini - Lacades - Corredissa 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de la fusteria d'aliatges lleugers (alumini) lacada, corredissa. 
Els filets seran d'aliatge d'alumini. 
Estaran situats a pressió en el propi perfil de la fulla i en tota la seva longitud. 
El perfil horitzontal inferior del setge portarà tres forats per a desguàs de les aigües infiltrades. 
A cada costat vertical del cèrcol es fixaran dues patilles de xapa d'acer galvanitzat separades dels extrems. 
Les fulles aniran muntades sobre patins o politges d'acer inoxidable o material sintètic i proveïdes a la part superior i inferior 
de raspalls o juntes aïllants, amb comoditat que permetin el lliscament de les fulles al llarg de la finestra, de manera suau. 
Els carrils permetran el desplaçament de les fulles al llarg de la finestra, de manera suau.  

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els elements de la fusteria, es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats, pendents mitjançant eslingues del 
ganxo de la grua. 

 Els abassegamentss de fusteria, es recolliran en els llocs destinats a aquest efecte en els plans. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats o lligats. Mai elements 
solts de forma desordenada. A l'arribada a les plantes es deixaran anar els fleixos per a la seva distribució i posada en 
obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, mai elements solts. Un 
cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 S'ha de comprovar que totes les fusteries en fase de presentació, romanguin perfectament encunyades i apuntalades, 
per evitar accidents per caigudes 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Es desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria. Un 
cop introduïts els cèrcols, etc. a la planta es reposaran immediatament. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'una determinada màquina. (radial, captivadora, serra, polidora, etc.). 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Els cèrcols metàl·lics seran presentats per un mínim d'una quadrilla, per evitar els riscos de bolcades, cops i caigudes. 

 El pengi de les fulles s'efectuarà per un mínim d'una quadrilla, per evitar el risc de bolcades, cops i caigudes. 

 Els trams longitudinals, transportades a espatlla per un sol home, aniran inclinades cap enrere, procurant que la punta 
que va per davant, estigui a una alçada superior a la d'una persona, per evitar cops als altres operaris. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels 2 m. 

 Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 
  

 
 

Edificació - Fusteria - Persianes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació de les persianes, les quals s' instal·laran quan es posi la fusteria, un cop 
haguem col·locats els cèrcols respectius. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig de màquines, eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes, despresos durant la 
col·locació de les persianes.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els fleixos per a la seva distribució i posada en obra. 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i semblants, per evitar treballar sobre 
superfícies inestables. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels 2m. 

 Tota maquinària elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació 

 Els operaris estaran amb el fiador de l'arnès de seguretat subjecte als elements sòlids que estan previstos en els 
plànols. 

  

 
 

Edificació - Fusteria - Serralleries - Porta contra incendis 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El procés constructiu d'aquesta unitat d'obra consistirà en el muntatge de portes contra incendi, en els punts establerts en 
els plànols. 
Estaran realitzades amb fusteria de perfils metàl·lics i rebudes als feixos interiors del buit. 

 
Les operacions a realitzar seran les següents: 

 
Rebut del setge al buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament 
anivellat i aplomat. 
Anivellació i aplomat del full. La folgança entre la fulla i el setge, en sentit normal al pla de la porta, serà no major de 
4 mm. 
Col·locació de perns o frontisses i unions. 
Reparació de defectes superficials. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els elements de la fusteria, es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats, pendents mitjançant eslingues del 
ganxo de la grua. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 Es comprovarà que totes les fusteries en fase de presentació, romanguen perfectament encunyades i apuntalades, per 
evitar accidents per caigudes. 

 En tot moment l’espai de treball es mantindrà lliure d'enderrocs, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar 
els accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Es desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria. Un 
cop introduïts els cèrcols, etc. a la planta es reposaran immediatament. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'una determinada màquina, (radial, rebladora, serra, polidora, etc.) 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl entorn als 
2 m. 

 Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els 
disjuntors diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 

 
 

Edificació - Fusteria - Serralleries - Porta metàl·lica de xapa 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El procés constructiu d'aquesta unitat d'obra consistirà en el muntatge de portes metàl·liques de xapa, en els punts 
establerts en els plànols. 
Estaran realitzades amb fusteria de perfils metàl·lics i rebudes als feixos interiors del buit. 
 
Les operacions a realitzar seran les següents: 
 

Rebut del setge al buit, mitjançant patilles d'ancoratge, amb morter de ciment, havent de quedar perfectament 
anivellat i aplomat. 
Anivellació i aplomat del full. La folgança entre la fulla i el setge, en sentit normal al pla de la porta, serà no major de 
4 mm. 
Col·locació de perns o frontisses i unions. 
Reparació de defectes superficials. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 -  Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 

- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els elements de la fusteria, es descarregaran en blocs perfectament fleixats o lligats, pendents mitjançant eslingues del 
ganxo de la grua. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 Es comprovarà que totes les fusteries en fase de presentació, romanguen perfectament encunyades i apuntalades, per 
evitar accidents per caigudes. 

 En tot moment l’espai de treball es mantindrà lliure d'enderrocs, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar 
els accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Es desmuntaran únicament en els trams necessaris, aquelles proteccions, que obstaculitzen el pas de la fusteria. Un 
cop introduïts els cèrcols, etc. a la planta es reposaran immediatament. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'una determinada màquina, (radial, rebladora, serra, polidora, etc.) 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl entorn als 
2 m. 

 Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els 
disjuntors diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 

 
 

Edificació - Fusteria - Serralleries - Baranes d'escala 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El procés constructiu corresponent al muntatge de barana a les escales, es realitzarà ancorant la en els punts establerts en 
els plànols. 
 
Les operacions a estudiar en aquesta unitat d'obra són les següents: 

 
Replanteig d'ancoratges. 
Anivellació i aplomat de suports. 
Muntatge d'elements complementaris. 
Reparació de defectes superficials. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
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- Pantalles de mà per soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Davantal de soldador. 
- Polaines de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment l’espai de treball es mantindrà lliure d'enderrocs, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar 
els accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina. 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i semblants, per evitar treballar sobre 
superfícies inestables. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl entorn als 
dos metres. 

 Tota maquinaria elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 

 Els operaris tindran sempre cobert el risc de caiguda. Si és necessari, estaran amb el fiador de l'arnés de seguretat 
subjecte als elements sòlids d'amarratge. 

 Les baranes de les terrasses s'instal·laran definitivament i sense dilació, per evitar accidents per proteccions 
indegudes. 

 Es prohibeix apilar baranes definitives i assimilables a les vores de les terrasses, per evitar els riscos per possibles 
desploms. 

  

 
 

Edificació - Fusteria - Serralleries - Passamans 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El procés constructiu corresponent al muntatge de passamans, es realitzarà ancorant-lo als paraments, en els punts 
establerts. 
Les operacions a estudiar en aquesta unitat d'obra són les següents: 
 

Replanteig de punts d'ancoratge. 
Muntatge de suports. 
Col·locació de passamans. 
Reparació de defectes superficials. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment l’espai de treball es mantindrà lliure d'enderrocs, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar 
els accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina. 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl entorn als 
dos metres. 

 Tota maquinaria elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 
  

 
 

Edificació - Fusteria - Serralleries - Reixes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El treball en aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació de reixes, segons els plànols del projecte d'obra. 
 
Les operacions a estudiar en aquesta unitat d'obra són les següents: 
 

Replanteig d'ancoratges. 
Anivellació i aplomat de reixes. 
Col·locació i muntatge. 
Reparació de defectes superficials. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 En tot moment l’espai de treball es mantindrà lliure d'enderrocs, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar 
els accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina. 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i semblants, per evitar treballar sobre 
superfícies inestables. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl entorn als 
dos metres. 

 Tota maquinaria elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació. 

 
 

Edificació - Fusteria - Serralleries - Accessoris 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase d'obra consistirà en la col·locació de la serralleria, juntament amb tots els seus accessoris. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig de màquines, eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament entre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'elements de fusteria metàl·lica 
sobre les persones o les coses.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars a utilitzar  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 En tot moment es mantindran lliures els passos o camins d'intercomunicació interior i exterior de l'obra per evitar els 
accidents per ensopegades o interferències. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el ganxo de la grua s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els paquets per a la seva distribució i posada en obra. 

 L'hissat a les plantes mitjançant el muntacàrregues, s'executarà per blocs d'elements fleixats, (o lligats), mai elements 
solts. Un cop a les plantes corresponents, es trencaran els fleixos per a la seva distribució i posada en obra. 

 En tot moment els talls es mantindran lliures de runa, retalls metàl·lics i a més objectes punxants, per evitar els 
accidents per trepitjades sobre objectes. 

 Abans de la utilització d'una màquina-eina, l'operari haurà d'estar proveït del document exprés d'autorització de maneig 
d'aquesta determinada màquina 

 Abans de la utilització de qualsevol màquina-eina, es comprovarà que es troba en òptimes condicions i amb tots els 
mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en perfectes condicions. 

 Es prohibeix utilitzar a manera de cavallets els bidons, caixes o piles de material i semblants, per evitar treballar sobre 
superfícies inestables. 

 Les zones interiors de treball, tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant 
dels dos metres. 

 Tota maquinària elèctrica en aquesta obra estarà dotada de presa de terra en combinació amb els disjuntors 
diferencials del quadre general de l'obra, o de doble aïllament. 

 Es prohibeix l'anul·lació del cable de presa de terra de les mànegues d'alimentació 

 Els operaris estaran amb el fiador de l'arnès de seguretat subjecte als elements sòlids que estan previstos en els 
plànols. 

 

Edificació - Instal·lacions - Audiovisuals - Megafonia 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge de la instal·lació de sistemes de megafonia i sonorització d'ús general, amb 
equips amplificadors centralitzats i distribució en alta impedància, en locals de superfícies no reflectants. 
Inclouen totes les operacions de realització de canalitzacions, estesa de cables, instal·lació d'aparells i posada en servei de 
la instal·lació conforme a les especificacions tècniques del projecte d'obra. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
- Guants de goma. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Si hi ha línies elèctriques en llocs propers a la feina d'instal·lació, es apantallar convenientment. 

 Es tindrà especial atenció en treballs en cobertes amb circumstàncies meteorològiques adverses (pluges, gelades, 
vent, etc.), i si el nivell de risc és alt se suspendrà la instal·lació. 

 La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per eliminar el risc de caiguda des d'alçada. 

 Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificar aquesta circumstància mitjançant un 
comprovador de tensió. 

 Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de grau d'aïllament II o estaran 
alimentades a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformadors de seguretat. 

 Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de 
doble aïllament i presa de posada a terra. 

 Es disposarà de punts fixos i sòlids on poder enganxar l'arnès de seguretat, que ha de ser d'ús obligatori. 

 Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Telecomunicacions - Radiodifusió sonora i televisió terrenals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per a rebre en els 
habitatges, locals i oficines dels immobles d'aquesta obra tots els senyals autoritzades terrenals que es captin en l'àmbit 
territorial de l'emplaçament de l'edifici: 
Execució de canalitzacions, estesa de línies, col·locació d'armaris i connexions de senyals, proves de servei i totes les 
operacions relacionades amb les instal·lacions de telecomunicacions. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
- Guants de goma. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Si hi ha línies elèctriques en llocs propers a la feina d'instal·lació, es apantallar convenientment. 

 Es tindrà especial atenció en treballs en cobertes amb circumstàncies meteorològiques adverses (pluges, gelades, 
vent, etc.), i si el nivell de risc és alt se suspendrà la instal·lació. 

 La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per eliminar el risc de caiguda des d'alçada. 

 Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificar aquesta circumstància mitjançant un 
comprovador de tensió. 
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 Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de grau d'aïllament II o estaran 
alimentades a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformador de seguretat. 

 Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de 
doble aïllament i presa de posada a terra. 

 Es disposarà de punts fixos i sòlids on poder enganxar l'arnès de seguretat, que ha de ser d'ús obligatori. 

 Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma. 
  

 

Edificació - Instal·lacions - Telecomunicacions - Telefonia 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet de telefonia, incloent: 
Canalització per a la xarxa telefònica des de la connexió de la Companyia fins a cada presa. 
La instal·lació, que s'ha de dissenyar de manera que tots els seus elements quedin a una distància mínima de 5 cm dels 
següents serveis: aigua, electricitat, calefacció i gas. 
La connexió en el mur exterior de l'edifici, la qual es disposarà una canalització d'enllaç fins a cada canalització de 
distribució vertical, que se situarà a les escales o zones comuns. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
- Guants de goma. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Si hi ha línies elèctriques en llocs propers a la feina d'instal·lació, es apantallar convenientment. 

 Es tindrà especial atenció en treballs en cobertes amb circumstàncies meteorològiques adverses (pluges, gelades, 
vent, etc.), i si el nivell de risc és alt se suspendrà la instal·lació. 

 La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per eliminar el risc de caiguda des d'alçada. 

 Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificar aquesta circumstància mitjançant un 
comprovador de tensió. 

 Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de grau d'aïllament II o estaran 
alimentades a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformador de seguretat .. 

 Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de 
doble aïllament i presa de posada a terra. 

 Es disposarà de punts fixos i sòlids on poder enganxar l'arnès de seguretat, que ha de ser d'ús obligatori. 

 Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Telecomunicacions - Xarxa digital de serveis integrats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet de la xarxa digital de 
serveis integrats, incloent: 
Canalització per a la xarxa des de la connexió fins a cada presa. 
La instal·lació, que s'ha de dissenyar de manera que tots els seus elements quedin a una distància mínima de 5 cm dels 
següents serveis: aigua, electricitat, calefacció i gas. 
La connexió en el mur exterior de l'edifici, la qual es disposarà una canalització d'enllaç fins a cada canalització de 
distribució vertical, que se situarà a les escales o zones comuns. 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
- Guants de goma. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Si hi ha línies elèctriques en llocs propers a la feina d'instal·lació, es apantallar convenientment. 

 Es tindrà especial atenció en treballs en cobertes amb circumstàncies meteorològiques adverses (pluges, gelades, 
vent, etc.), i si el nivell de risc és alt se suspendrà la instal·lació. 

 La zona de treball es mantindrà neta d'obstacles i d'objectes per eliminar el risc de caiguda des d'alçada. 

 Els treballs d'instal·lació s'efectuaran sense tensió en les línies, verificar aquesta circumstància mitjançant un 
comprovador de tensió. 

 Quan sigui necessari l'ús d'aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de grau d'aïllament II o estaran 
alimentades a tensió inferior a la tensió de seguretat mitjançant transformador de seguretat .. 

 Quan durant la fase d'instal·lació sigui necessari utilitzar aparells o eines elèctriques, aquestes estaran dotades de 
doble aïllament i presa de posada a terra. 

 Es disposarà de punts fixos i sòlids on poder enganxar l'arnès de seguretat, que ha de ser d'ús obligatori. 

 Per al maneig de cables i altres elements tallants s'utilitzaran guants de goma. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Industrials - Instal·lació de quadres elèctrics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou en aquesta unitat d'obra les operacions necessàries per a la col·locació dels quadres elèctrics en els punts 
establerts en els plànols i segons les especificacions tècniques del projecte d'obra. 
S'inclouen en aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 

Preparació de l'espai de treball. 
Replanteig 
Col·locació i fixació dels quadres elèctrics 
Connexionat de la instal·lació als quadres 
Proves de servei 

 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de materials o elements en 
manipulació  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els espais de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica. 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per a evitar accidents. 

 Abans de fer entrar a càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

S'indicarà marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers de l'embarrat general i de les bases 
portafusibles i altres característiques tècniques dels quadres elèctrics. 

 
 

Edificació - Instal·lacions - Dipòsits - Aigua 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen en aquesta unitat d'obra les operacions de posada en obra, muntatge, fixació i proves de servei corresponents al 
dipòsit o dels dipòsits d'aigua per donar proveïment a la instal·lació d'aigua. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades (segellats, impermeabilitzacions en 
calent).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
A més, en l'obra de soldadura s'utilitzaran: 
- Ulleres de soldador 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els trepant elèctric i altra maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran doble aïllament a presa de posada o 
terra. 

 Els soldadors aniran proveïts d'ulleres, guants i calçat adequat. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Quan sigui necessari realitzar excavacions s'han de seguir les degudes condicions de seguretat durant les operacions 
d'excavació. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 
 

Edificació - Instal·lacions - Electricitat - Baixa Tensió - Instal·lació en interior d'habitatges 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou en aquesta unitat d'obra les operacions necessàries per a la col·locació de la instal·lació interior, tant la col·locació 
de tubs, estesa de cables i connexionat, instal·lació del quadre general i interruptors de potència, punts de llum, connexions 
i caixes de maniobra, per les canalitzacions establertes en els plànols i segons les especificacions tècniques del projecte 
d'obra. 
 

 El Quadre general de maniobra que posarem és empotrable. De material aïllant. Amb tapa del mateix material 
subjecta amb frontisses, ajustable a pressió o per cargols. La tapa portarà l'obertura necessària perquè 
sobresurtin els elements de maniobra dels interruptors. En la seva part superior disposa d'un espai reservat per a 
la identificació de l'instal·lador i del nivell d'electrificació. La caixa portarà empremtes laterals de ruptura per al pas 
de tubs i elements per a la fixació de l'interruptor diferencial i dels petits interruptors automàtics, així com un born 
per a la fixació de l'extrem del conductor de protecció de la derivació individual. 

 

 Els interruptors de control de potència estaran formats per embolcall aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, 
sistema de connexions i dispositiu limitador de corrent i de desconnexió. El dispositiu limitador estarà format per 
bilaminar o sistema equivalent de parell tèrmic, i podrà a més bobina de tret magnètic. S'indicarà marca, tipus, 
tensió nominal en volts, intensitat nominal en ampers, poder de curtcircuit en amperes, naturalesa del corrent i 
freqüència en hertzs, designació segons dispositiu de desconnexió i número d'ordre de fabricació i també data del 
Butlletí Oficial de l'Estat la publicació l'aprovació del tipus de l'aparell. 

 

 L'interruptor diferencial estarà constituït per embolcall aïllant, sistema de connexions i dispositius de protecció de 
corrent per defecte i desconnexió. El dispositiu de protecció estarà format per un nucli magnètic, i podrà a més 
proteccions addicionals de bilaminar o sistema equivalent de parell tèrmic, i bobina de tret magnètic. S'ha d'indicar 
la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal I en amperes i intensitat diferencial nominal de 
desconnexió J (sensibilitat) en amperes. 

 

 La instal·lació interior s'executarà sota frega. Unirà el quadre general de distribució amb cada punt d'utilització. 
Utilitzarem tub aïllant flexible. Diàmetre interior D segons el projecte d'obra. S'allotjarà en la frega i penetrarà 0,5 
cm en cadascuna de les caixes. 

 

 El conductor serà aïllat per tensió nominal de 750 V o 500 V segons el projecte d'obra, i de secció S igualment 
segons el projecte d'obra. S'estendran pel tub el conductor de fase i el neutre des de cada petit interruptor 
automàtic i el conductor de protecció des de la seva connexió amb el de protecció de la derivació individual, fins a 
cada caixa de derivació. En els trams en què el recorregut de dos tubs s'efectuï per la mateixa frega, els sis 
conductors travessaran cada caixa de derivació. 

 

 Per a l'alimentació de cada punt de llum, es tendirà el conductor de fase des del interruptor i el neutre des de la 
corresponent caixa de derivació. Entre dos commutadors per accionament d'un mateix punt de llum es tendirà el 
conductor de fase i un de retorn. Tots els conductors penetraran 10 cm a les caixes per a mecanismes. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de materials o elements en 
manipulació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de 
trepitjades o ensopegades 

 Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat 

 Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents 

 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs 
sobre superfícies insegures i estretes 

 Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc 
de Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat 
adequades 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Electricitat - Enllumenat públic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'execució de les instal·lacions en vies urbanes de l'enllumenat públic es realitzarà conforme a les especificacions tècniques 
i traçats establertes en el projecte d'obra, incloent-hi les operacions d'estesa de línies, execució de fonamentacions, 
execució de pericós de connexió, posicionament de pilons i bàculs d'enllumenat públic, connexió de línies, protecció de 
cables i proves de servei. 
Un cop realitzades les fonamentacions i l'estesa de línies es posicionaran els pilons o bàculs anivellats i recolzant-se 
directament sobre les fonamentacions. 
S'establiran posteriorment les connexions i els quadres generals de protecció, realitzant finalment les proves de servei. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de materials o elements en 
manipulació  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Treballs en intempèrie  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En la fase d'obra d'obertura de rases i excavacions s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de 
trepitjades o ensopegades. 

 Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat 

 Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents 

 Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 

 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs 
sobre superfícies insegures i estretes 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 

 Les proves de funcionament de l'enllumenat seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per 
evitar accidents. 

Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat es farà una revisió en profunditat de les connexions 
de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes. 

 
 

Edificació - Instal·lacions - Gas - Gas ciutat - Connexió de servei 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació de la connexió de servei de gas a la xarxa 
general, seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra i a les indicacions de la companyia subministradora. 
S'inclouen en aquesta unitat d'obra les operacions d'execució de rases per connexionat, connexionat, fixació de les 
canalitzacions, sistemes de control i proves de servei. 
La instal·lació, conforme s'especifica en el projecte d'obra, es compon dels següents elements: 
 

 Rasa en la qual assentarem la conducció sobre un llit de sorra. 

 Omplirem amb terra exempta d'àrids majors de 80 mm, per tongades de 20 cm. 

 Col·locarem una clau de pas general en una troneta a la via pública, per tall general del subministrament. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Corts  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops pel maneig de les eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projeccions de partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il-luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte directe  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Contacte indirecte  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Calçat de seguretat 
- Roba de treball 
- Vestits per a temps plujós 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari) 
 
A més en els treballs de soldadura s'usarà: 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant) 
- Elm de soldador 
- Pantalla de soldadura de mà 
- Mandil de cuir 
- Manyoples de cuir 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 El magatzem per a abassegament de material s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 

 Els operaris que realitzin el treball estaran qualificats per a aquesta tasca. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en el lloc de treball. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m de terra. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

 No s'haurà de soldar amb ampolles exposades al sol. 

 El transport de les ampolles de gasos ha de realitzar-se sobre carros portaampolles. 

 Les ampolles i bombones han d'estar en posició vertical en ser utilitzades. 

 No s'utilitzaran els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 

 Els buits en sortides, patis o zones expressament preparades per a instal·lació de conductes verticals han de ser 
protegits i, en qualsevol cas, el treballador ha d'anar protegit amb arnès de seguretat tant a l'hora de l'aplomat i 
presentació com en la instal·lació definitiva. 

 És necessari mantindre la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues. 

 Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama. 

 No es deixaran encesos, sense ús, els encenedors i bufadors. 

 No es permetrà mai l'ús d'acetilè per soldar tubs o elements de coure, ja que en la reacció es produeix Acetilur de 
coure, que és explosiu. 

 Els equips de soldadura han d'estar dotats de vàlvula antiretrocés de flama. 

 Es prohibeix soldar en zones no ventilades, especialment si s'empra plom. 

 El transport de trams rectes de tubs a espatlla de l'operari es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de manera que 
la part davantera superi almenys els dos metres per evitar copejar altres treballadors. 

 Els trepants elèctrics i altra maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran presa de posada a terra. 

 S'haurà de tenir precaució en el maneig dels tubs per evitar cops a tercers o contactes elèctrics. 

 Els soldadors aniran proveïts d'ulleres, guants i calçat adequat. 
 

 
 

Edificació - Instal·lacions - Gas - Gas ciutat - Clau de connexió de servei 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Instal·lació de la clau de connexió de servei a la xarxa de l'edifici, que actua com a dispositiu de tall en el límit de la propietat 
i accessible des de l'exterior de la propietat permetent interrompre el pas del gas a la totalitat de la instal·lació receptora. 
Per a la seva instal·lació se seguiran les especificacions del projecte i de les prescripcions determinades per l'empresa 
subministradora. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Corts  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops pel maneig de les eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Roba de treball 
- Vestit per temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 El magatzem per a abassegament de material s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 

 Els operaris que realitzin el treball estaran qualificats per a aquesta tasca. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en el lloc de treball. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

 Els trepants elèctrics i altra maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran presa de posada a terra. 

 S'haurà de tenir precaució en el maneig dels tubs per evitar cops a tercers o contactes elèctrics. 

 És necessari mantindre la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues. 

 Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Gas - Gas ciutat - Passatubs 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els passamurs o passa-tubs de la instal·lació, tal com s'especifica en el projecte seran tubs circulars destinats a protegir les 
canonades que contenen de la corrosió per contacte amb materials agressius. 
Han de tenir un diàmetre mínim de deu mil·límetres (10 mm.) Més gran que el diàmetre exterior del tub que protegeixen. 
Els passamurs a utilitzar seran de PVC. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Calçat de Seguretat 
- Roba de Treball 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 El magatzem per a abassegament de material s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en el lloc de treball. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 
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 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

 Els trepants elèctrics i altra maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran presa de posada a terra. 

 S'haurà de tenir precaució en el maneig dels tubs per evitar cops a tercers o contactes elèctrics. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Gas - Gas ciutat - Derivacions - Canalització vista 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet de gas, seguint les 
prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen en aquesta unitat d'obra les operacions d'instal·lació de canalitzacions, fixació de les mateixes, sistemes de 
control i proves de servei. 
La instal·lació, conforme s'especifica en el projecte d'obra, es compon dels següents elements: 
Canonades d'acer protegit amb pintura a mini. 
Grapes cada 2 metres en els seus trams horitzontals, verticals i sota sostre, que subjectaran als tubs. 
Maniguets passamurs, amb un espai mínim de 10 mm. per als tubs que travessen parets, murs o envans. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Corts  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per maneig de les eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projeccions de partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments o aixafaments per objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte directe  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte indirecte  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Calçat de seguretat 
- Roba de treball 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 
El magatzem per a abassegament de material s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 
Els operaris que realitzin el treball estaran qualificats per a aquesta tasca. 
Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 
Es mantindrà la neteja i ordre en el lloc de treball. 
Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 
La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de protecció 
de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 
No s'haurà de soldar amb ampolles exposades al sol. 
El transport de les ampolles de gasos ha de realitzar-se sobre carros portaampolles. 
Les ampolles i bombones han d'estar en posició vertical en ser utilitzades. 
No s'utilitzaran els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 

Els buits en sortides, patis o zones expressament preparades per a instal·lació de conductes verticals han de ser protegits i, 
en qualsevol cas, el treballador ha d'anar protegit amb arnès de seguretat tant a l'hora de l'aplomat i presentació com en la 
instal·lació definitiva. 
És necessari mantindre la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues. 
Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama. 
No es deixaran encesos, sense ús, els encenedors i bufadors. 
No es permetrà mai l'ús d'acetilè per soldar tubs o elements de coure, ja que en la reacció es produeix Acetilur de coure, 
que és explosiu. 
Els equips de soldadura han d'estar dotats de vàlvula antiretrocés de flama. 
Es prohibeix soldar en zones no ventilades, especialment si s'empra plom. 
El transport de trams rectes de tubs a espatlla de l'operari es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de manera que la 
part davantera superi almenys els dos metres per evitar copejar altres treballadors. 
Els trepants elèctrics i altra maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran presa de posada a terra. 
S'haurà de tenir precaució en el maneig dels tubs per evitar cops a tercers o contactes elèctrics. 
 

 
 

Edificació - Instal·lacions - Gas - Gas ciutat - Derivacions - Clau de pas 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Per a la instal·lació de la clau de pas de cada local humit de l'habitatge, se seguiran les especificacions del projecte i 
s'ubicaran en els punts que s'hi estableixen. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Corts  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops pel maneig de les eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Roba de treball 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 El magatzem per a abassegament de material s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 

 Els operaris que realitzin el treball estaran qualificats per a aquesta tasca. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en el lloc de treball. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

 Els trepants elèctrics i altra maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran presa de posada a terra. 

 S'haurà de tenir precaució en el maneig dels tubs per evitar cops a tercers o contactes elèctrics. 

 No s'utilitzaran els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 

 És necessari mantindre la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues. 

 Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Gas - Gas ciutat - Derivacions - Comptadors 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del comptador de gas, seguint les prescripcions 
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establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen en aquesta unitat d'obra les operacions de fixació del comptador, connectat a la xarxa, sistemes de control i 
proves de servei. 
El comptador anirà ancorat a la fàbrica, penjat o recolzat sobre lleixa adequada. 
Es roscará a la canonada mitjançant ràcord esfera-con, tipus ermeto o similar. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Corts  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops pel maneig de les eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projeccions de partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat 
- Calçat de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Roba de treball 
- Vestit per temps plujós 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari) 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 El magatzem per a abassegament de material s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 

 Els operaris que realitzin el treball estaran qualificats per a aquesta tasca. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en el lloc de treball. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 La il·luminació dels llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sòl. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

 Els trepants elèctrics i altra maquinària portàtil, alimentada per electricitat, tindran presa de posada a terra. 

 S'haurà de tenir precaució en el maneig dels tubs per evitar cops a tercers o contactes elèctrics. 

 No s'utilitzaran els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 

 És necessari mantindre la vigilància dels manòmetres, ràcords i mànegues. 

 Es verificaran les possibles fuites a les mànegues amb aigua sabonosa, mai amb una flama. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Proveïment 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet de subministrament d'aigua 
potable, des de la presa en un dipòsit o conducció, fins a les pericós de connexió, incloent conduccions soterrades 
d'alimentació, connexions de derivació, xarxes de distribució, pericós de connexió i registre i finalment les proves de servei. 
La instal·lació estarà composta per: punt de presa, conducció d'alimentació i la xarxa de distribució. 
La clau de la conducció principal es embridar al corró nervat i a la junta de desmuntatge. La clau de conducció de desguàs 
s'unirà a aquesta i a un colze. 
La tapa per el pericò de registre quedarà enrasada amb el paviment.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de les guies i conductors.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per eines manuals  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços per postures forçades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal 
manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb altres operaris a 
llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant la feina. (Les 
estelles poden originar punxades i talls a les mans). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de 
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s'ubicarà en el lloc indicat en els 
plànols; tindrà ventilació constant per 'corrent d'aire', porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial és el cas. 

 La il·luminació elèctrica del local on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats s'establirà un senyal 
normalitzat de perill d'explosió i una altra de prohibit fumar. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats es col·locarà un extintor de pols seca. 

 La il·luminació dels llocs de treball de fontaneria serà d'un mínim de 100lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment, al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 Les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 

 'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUEIX ACETILUR 
DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Reg 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per a la distribució d'aigua 
per a reg de superfícies enjardinades i neteja de carrers, des de la presa en un dipòsit o conducció, fins a les pericós o 
boques de reg, incloent conduccions soterrades d'alimentació , connexions de derivació, xarxes de distribució, pericós de 
connexió i registre i finalment les proves de servei. 
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La instal·lació de reg segons s'estipula en el projecte d'obra, es compon de: 
 
Distribuïdor: Des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu començament. Cada 
distribuïdor servirà com a màxim a 12 boques de reg. El seu diàmetre és de 80 mm. 
Derivació: Des del distribuïdor fins a la boca de reg. Cada derivació servirà només a una boca de reg. El seu diàmetre és de 
40 mm. 
Boca de reg: Connectada a la derivació i permetrà l'acoblament de mànega. 
 
La instal·lació amb aspersors, es compon conforme el projecte d'obra de: 
 
Distribuïdor: Des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en el seu començament. El seu 
diàmetre ha estat determinat en el càlcul. 
Derivacions: Des del distribuïdor fins als aspersors i amb clau de comporta en el seu començament. Les derivacions sobre 
les quals van connectats els aspersors s'estendran seguint les corbes de nivell del terreny per tal que tots els aspersors 
servits per una derivació es trobin a la mateixa alçada. 
Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement la superfície circumdant. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de les guies i conductors.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per eines manuals  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços per postures forçades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibeix utilitzar els fleixos dels paquets com agafadors de càrrega. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal 
manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb altres operaris a 
llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant s'aixequin estelles durant la feina. (Les estelles 
poden originar punxades i talls a les mans). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de 
ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s'ubicarà en el lloc indicat en els 
plànols; tindrà ventilació constant per corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial és el cas. 

 La il·luminació elèctrica del local on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats s'establirà un senyal 
normalitzat de perill d'explosió i una altra de prohibit fumar. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats es col·locarà un extintor de pols seca. 

 La il·luminació dels llocs de treball de fontaneria serà d'un mínim de 100lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment, al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant 'mecanismes estancs de seguretat' amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 Les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 'NO UTILITZI 
ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUEIX ACETILUR DE COURE' 
QUE ÉS EXPLOSIU 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calenta - Connexió a la xarxa general 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per establir la connexió a la 
xarxa general, la qual la realitzarem amb tub de característiques establertes en el projecte d'obra, incloent les operacions 
d'execució de rases, seient de conductes, col·locació de claus, connexionat i proves de servei. 
Primerament farem una rasa i la canonada la assentarem sobre un llit de sorra. 
Posarem una clau de pas general a el pericò a la via pública, per a tall general del subministrament. 
Es realitzaran les proves de servei i posteriorment es recobriran les rases seguint les especificacions del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Treballs en intempèrie  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de claus a espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal manera, que 
l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc 
il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs de fontaneria serà d'un mínim de 100lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment, al voltant dels 2 m. 
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 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 

 'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUEIX ACETILUR 
DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calenta - Bateria de comptadors 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per realitzar mitjançant 
canonada d'acer galvanitzat, en forma d'anell o columna i amb els nivells establerts, la col·locació dels anells de comptadors 
de l'obra, seguint les especificacions del projecte d'obra. 
S'inclou les operacions de connexió, ancoratge, instal·lació i proves de servei. 
Les claus de comptadors es col·locaranseguint les especificacions de la companyia subministradora. 
L'anell o columna es subjectarà a la paret mitjançant abraçadores amb ancoratges.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de conduccions i anells a coll per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal manera, 
que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb altres operaris a llocs 
poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels llocs de treball de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 

paviment, al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 

 'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUEIX ACETILUR 
DE COURE' QUE ÉS EXPLOSIU. 

 S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tub. 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per evitar talls. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calenta - Muntants individuals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de muntants individuals, els quals 
seguint les prescripcions del projecte d'obra els realitzarem mitjançant canonada d'acer galvanitzat, amb unions roscades 
amb junta de tefló. 
S'inclouen les operacions d'ancoratge, roscat, connexionat i proves de servei de les instal·lacions. 
Els tubs, en els seus trams horitzontals sota sostre, s'han de subjectar mitjançant tirants cada 2 metres. 
Els tubs encastats en les parets i seguint les especificacions del projecte d'obra, es protegiran amb una beina de tub de 
PVC corrugat.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments o aixafaments per objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
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il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de conduccions, claus, aixetes i altres elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels llocs de treball de fontaneria serà d'un mínim de 100lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment, al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 

 NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUEIX ACETILUR DE 
COURE QUE ÉS EXPLOSIU. 

 S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per evitar talls. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Fontaneria - Aigua freda i calenta - Xarxa interior d'habitatge 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació i col·locació de la xarxa interior, la qual la 
realitzarem mitjançant canonades d'acer galvanitzat, amb unions roscades amb junta de tefló. 
S'inclouen les operacions d'ancoratge, roscat, connexionat i proves de servei de les instal·lacions. 
Els tubs, en els seus trams horitzontals sota sostre, s'han de subjectar mitjançant tirants cada 2 metres. 
Els tubs encastats en les parets i seguint les especificacions del projecte d'obra, es protegiran amb una beina de tub de 
PVC corrugat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments o aixafaments per objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de conduccions, claus, bombes i dipòsits a coll per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap 
enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb 
altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels llocs de treball de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment, al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 

 NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUEN, ES PRODUEIX ACETILUR DE 
COURE QUE ÉS EXPLOSIU. 

 S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per evitar talls. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Il·luminació - Interior 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per a la il·luminació general 
i la il·luminació especial (llums de treball), quan sigui necessària, seguint les especificacions del projecte d'obra. 
Hauran de garantir uns nivells adequats de luminàncies. 
Les fonts de llum es col·locaran de manera que evitin els enlluernaments i els reflexos molestos a la pantalla o en altres 
parts de l'equip. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de les guies i conductors.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Punxades en les mans per maneig de guies i 
conductors  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per eines manuals  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços per postures forçades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es tindrà cuidat l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

 Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
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protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat 

 Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents 

 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs 
sobre superfícies insegures i estretes 

 Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc 
de Caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat 
adequades 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Il·luminació - Emergència 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet per a l'enllumenat 
d'emergència, quan sigui necessària seguint les especificacions del projecte d'obra. 
Es posarà la il·luminació d'emergència en els recorreguts d'evacuació, en els locals de risc especial i en els que alberguin 
equips generals de protecció contra incendis, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
Es procurarà que els senyals siguin visibles, no havent obstacles que impedeixin la seva visió. 
En el cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal saltarà l'enllumenat d'emergència, el qual disposa de fonts 
lluminoses incorporades externa o internament a les pròpies senyals, o bé seran autoluminiscents, segons el projecte 
d'obra, en aquest cas les seves característiques d'emissió lluminosa hauran complir el que estableix la norma UNE. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de les guies i conductors.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Punxades en les mans per maneig de guies i 
conductors  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per eines manuals  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços per postures forçades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es tindrà cuidat l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

 Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant ', i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat 

 Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 

mascle-femella. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents 

 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs 
sobre superfícies insegures i estretes 

 Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc 
de caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat 
adequades. 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes automàtics de detecció d'incendi 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema automàtic de detecció d'incendis 
complet. 
Aquests sistemes s'ajustaran en el muntatge, proves de càrrega i funcionament a les Normes UNE 23007/Parts 1, 2, 4, 5, 5 
1a modificació, 6, 7, 8, 9, 10 i 14. El manteniment detallat s'ajustarà a la Norma UNE 23007/14. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions replanteig d'instal·lacions, fixació d'elements, ancoratges, connexionat i proves de servei de les 
instal·lacions.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Punxades en les mans per maneig de guies i 
conductors  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postures inadequades  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La posada en servei i el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis que garantirà 
l'operativitat de les mateixes, es durà d'acord amb els termes establerts en el Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre , Amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 16 d'abril de 
1994 i l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 

 Aquest manteniment es durà a terme, seguint com a mínim les especificacions previstes en l'Apèndix 2. Manteniment 
mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis de la dita RD 1942/93. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant 
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dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 El transport de canalitzacions, conductors, equips elèctrics i altres elements de la instal·lació per un sol home es 
realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per 
evitar cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig d'aquells elements, caixes, tubs, etc .. per evitar talls. 

 El maneig d'eines manuals (tornavís, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepant, martell picador, clavadora, etc ..) i 
de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions 
requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i 
mitjans auxiliars, i que són detallades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes manuals d'alarma d'incendis 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema manual d'alarma d'incendis complet. 
Aquests sistemes consten de: Polsadors d'alarma, central de control amb vigilància permanent i les fonts d'alimentació 
elèctrica, havent de seguir en el muntatge, proves de càrrega i funcionament les instruccions establertes per la Norma UNE-
23007/partes 1, 2 i 4. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions replanteig d'instal·lacions, fixació d'elements, ancoratges, connexionat i proves de servei de les 
instal·lacions. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Punxades en les mans per maneig de guies i 
conductors  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La posada en servei i el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis que garantirà 
l'operativitat de les mateixes, es durà d'acord amb els termes establerts en el Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre , Amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 16 d'abril de 
1994 i l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 

 Aquest manteniment es durà a terme, seguint com a mínim les especificacions previstes en l'Apèndix 2. Manteniment 
mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis de la dita RD 1942/93. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant 
dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 El transport de canalitzacions, conductors, equips elèctrics i altres elements de la instal·lació per un sol home es 
realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per 
evitar cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig d'aquells elements, caixes, tubs, etc .. per evitar talls. 

 El maneig d'eines manuals (tornavís, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepant, martell picador, clavadora, etc ..) i 
de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions 
requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i 
mitjans auxiliars, i que són detallades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes de comunicació d'alarma 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de comunicació d'alarma d'incendis 
complet. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions replanteig d'instal·lacions, fixació d'elements, ancoratges, connexionat i proves de servei de les 
instal·lacions. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Punxades en les mans per maneig de guies i 
conductors  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La posada en servei i el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis que garantirà 
l'operativitat de les mateixes, es durà d'acord amb els termes establerts en el Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre , Amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 16 d'abril de 
1994 i l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 

 Aquest manteniment es durà a terme, seguint com a mínim les especificacions previstes en l'Apèndix 2. Manteniment 
mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis de la dita RD 1942/93. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant 
dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 El transport de canalitzacions, conductors, equips elèctrics i altres elements de la instal·lació per un sol home es 
realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per 
evitar cops i ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig d'aquells elements, caixes, tubs, etc .. per evitar talls. 

 El maneig d'eines manuals (tornavís, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepant, martell picador, clavadora, etc ..) i 
de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions 
requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i 
mitjans auxiliars, i que són detallades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

  

 
 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

99 

 
Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema d'proveïment d'aigua contra 
incendis complet. 
El sistema d'proveïment d'aigua contra incendis s'ajustarà en el muntatge, funcionament i proves de càrrega a les 
especificacions recollides per la Norma UNE 23500. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions replanteig d'instal·lacions, fixació d'elements, ancoratges, connexionat i proves de servei de les 
instal·lacions.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La posada en servei i el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis que garantirà 
l'operativitat de les mateixes, es durà d'acord amb els termes establerts en el Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre , Amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 16 d'abril de 
1994 i l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 

 Aquest manteniment es durà a terme, seguint com a mínim les especificacions previstes en l'Apèndix 2. Manteniment 
mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis de la dita RD 1942/93. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant 
dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 El transport de conduccions, claus, aixetes i altres elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 

 'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN, ES PRODUEIX ACETILUR DE 
COURE' QUE ÉS EXPLOSIU. 

 S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per evitar talls. 

 El maneig d'eines manuals (tornavís, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepant, martell picador, clavadora, etc ..) i 
de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions 
requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i 
mitjans auxiliars, i que són detallades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

  

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes d'hidrants exteriors 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de hidrants exteriors d'incendis 
complet. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions replanteig d'instal·lacions, fixació d'elements, ancoratges, connexionat i proves de servei de les 
instal·lacions. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La posada en servei i el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis que garantirà 
l'operativitat de les mateixes, es durà d'acord amb els termes establerts en el Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre , Amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 16 d'abril de 
1994 i l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 

 Aquest manteniment es durà a terme, seguint com a mínim les especificacions previstes en l'Apèndix 2. Manteniment 
mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis de la dita RD 1942/93. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant 
dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 El transport de conduccions, claus, aixetes i altres elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 Es prohibeix abandonar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 S'evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locarà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de fontaneria amb la llegenda: 

 'NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN, ES PRODUEIX ACETILUR DE 
COURE' QUE ÉS EXPLOSIU. 

 S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per evitar talls. 

 El maneig d'eines manuals (tornavís, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepant, martell picador, clavadora, etc ..) i 
de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions 
requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i 
mitjans auxiliars, i que són detallades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 
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Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Extintors d'incendi 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació dels extintors d'incendis complet. 
Els extintors hauran de complir el Reglament d'Aparells a Pressió i la seva ITC MIE-AP5 tant per al muntatge, manteniment, 
posicionament i proves. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions replanteig, fixació d'elements i ancoratges dels extintors. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La posada en servei i el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis que garantirà 
l'operativitat de les mateixes, es durà d'acord amb els termes establerts en el Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre , Amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 16 d'abril de 
1994 i l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 

 Aquest manteniment es durà a terme, seguint com a mínim les especificacions previstes en l'Apèndix 2. Manteniment 
mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis de la dita RD 1942/93. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant 
dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 El transport d'extintors i altres elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, 
de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i ensopegades amb altres 
operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig d'aquells elements, caixes, tubs, etc .. per evitar talls. 

 El maneig d'eines manuals (tornavís, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepant, martell picador, clavadora, etc ..) i 
de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions 
requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i 
mitjans auxiliars, i que són detallades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

 

 

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Contra incendis - Sistemes de boques d'incendi equipades 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de boques d'incendi equipades. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
Les BIE estan constituïdes per: Una font d'proveïment d'aigua, la xarxa de canonades, i les BIE's necessàries. El centre 
haurà de situar com a màxim a 1,5 m d'alçada i a ser possible a una distància màxima de 5 m de les sortides. 
S'inclouen les operacions replanteig de caixes i nínxols de les instal·lacions, fixació d'elements, mànegues, ancoratges, 
connexionat i proves de servei de les instal·lacions. 
 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de conduccions i canonades  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants 
 
A més, en l'obra de soldadura utilitzaran: 
 
- Ulleres de soldador (sempre l'ajudant). 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La posada en servei i el manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció contra incendis que garantirà 
l'operativitat de les mateixes, es durà d'acord amb els termes establerts en el Reglament d'Instal·lacions de protecció 
contra incendis (RD 1942/1993, de 5 de novembre , Amb les modificacions introduïdes per l'Ordre de 16 d'abril de 
1994 i l'Ordre de 16 d'abril de 1998). 

 Aquest manteniment es durà a terme, seguint com a mínim les especificacions previstes en l'Apèndix 2. Manteniment 
mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis de la dita RD 1942/93. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels treballs serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant 
dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils es realitzarà mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 El transport de mànegues, filtres, nínxols i altres elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig d'aquells elements, caixes, tubs, etc .. per evitar talls. 

 El maneig d'eines manuals (tornavís, alicates, martell, etc ...), eines petites (trepant, martell picador, clavadora, etc ..) i 
de mitjans auxiliars (escales de mà, bastides de cavallets, etc ...) necessaris per desenvolupar les diferents operacions 
requerides per la instal·lació es farà seguint les mesures preventives establertes per a aquestes eines manuals i 
mitjans auxiliars, i que són detallades en aquesta mateixa memòria de seguretat. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Protecció - Robatori 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema antirobatori, quan sigui necessària, 
seguint les especificacions del projecte d'obra. 
El sistema estarà compost per la instal·lació d'un alimentador, una antena transmissora interior i una antena receptora, tal 
com s'especifica en el projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de màquines-eines manuals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de cables.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Punxades en les mans per maneig de guies i 
conductors  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels mitjans auxiliars utilitzats.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es tindrà cuidat l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 

 Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant "portalàmpades estancs amb mànec aïllant", i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat 

 Es prohibirà la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents 

 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Es prohibirà la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs 
sobre superfícies insegures i estretes 

 Es prohibirà en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc 
de caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat 
adequades. 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Clavegueram - Conductes de PVC 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet de clavegueram mitjançant 
tubs de PVC, segons s'especifica el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions d'execució de les rases, la col·locació de canonades, el farciment de rases i les proves de servei, 
per a això: 
 
Realitzarem la rasa i l'excavació de la mateixa tal com s'indica en els plànols per als diferents trams de conducció. 
Abocarem sobre el fons de l'excavació un llit de sorra de mina compactada. 
Posarem la canonada amb compte de no fissures ni aixafar, ni danyar les boques. 
Emplenarem la rasa amb sorra ataconat en primer lloc els laterals del tub per evitar la seva aixafament. 
Farcit de la rasa, per tongades de 20 cm, amb terra exempta d'àrids majors de 8 cm i piconada. 
En els 50 cm superiors s'aconseguirà una densitat seca del 100% de l'obtinguda en l'assaig Proctor Normal i del 95% a la 
resta del farcit.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes i eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per bolcada de 
maquinària o vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Treballs en intempèrie  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Carència d'oxigen  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses. 

 Apuntalaments la rasa quan presenti risc de caiguda, o quan la profunditat ho requereixi. 

 Prestarem atenció en la utilització de compactadors mecànics per evitar atrapaments o cops. 

 Es tancarà tota la rasa excavada impedint la caiguda a diferent nivell de persones i personal aliè a l'obra. 

 Per creuar la rasa excavada disposarem de passarel·les adequades, amb baranes de seguretat. 

 Disposarem de pales d'emergència en prevenció de possibles despreniments. 

 En zones amb risc d'afectar a altres serveis, farem l'excavació de la rasa amb cuidat. 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 

 Posarem escales en condicions de seguretat per accedir al fons de les rases. 

 Amb temperatures ambientals extremes suspendrem els treballs 

 No recollirem materials de cap classe en la vora de l'excavació. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Quan sigui necessari realitzar excavacions s'han de seguir les degudes condicions de seguretat durant les operacions 
d'excavació. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Sanejament - Baixants de PVC 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació de sanejament per a evacuació d'aigües segons 
s'especifica el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions de la col·locació de canonades, subjecció de les mateixes, unions i les proves de servei, per a 
això: 
Posarem el tub i peces especials que seran de PVC. 
Les unions les segellarem amb coles sintètiques impermeables de gran adherència, deixant una folgança a l'interior de la 
copa. 
La subjecció es farà a murs de gruix no inferior a 12 cm. mitjançant abraçadores, amb un mínim de dos per tub, una sota la 
copa i la resta a intervals no superiors de 150 cm, tal com s'especifica en el projecte d'obra. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Treballs en intempèrie  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Utilitzarem guants de neoprè en l'ocupació de formigó i morter. 

 Disposarem l'eina ordenada i no per terra. 

 No permetrem el treball en talls inferiors. 

 Utilitzarem la bastida en condicions de seguretat. 

 En treballs en alçada tindrem posat l'arnès de seguretat ancorat a lloc segur- 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses 

 Amb temperatures ambientals extremes suspendrem els treballs 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 
Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 

 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Sanejament - Canalons PVC 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació de canalons per a evacuació d'aigües pluvials, 
tal com especifica el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions de la col·locació de canalons, subjecció, unions i les proves de servei, per a això: 
Col·locarem els ancoratges, canalons i peces especials que seran de PVC, respectant les pendents establertes per facilitar 
l'evacuació de les aigües de pluja. 
Les unions les segellarem amb coles sintètiques impermeables de gran adherència. 
La subjecció es farà a murs mitjançant suports a intervals no superiors als especificats en els plànols del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Si existeix el risc de caigudes a diferent nivell, es proveirà als operaris d'arnès de seguretat subjectat en un lloc ferm de 
l'estructura. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. 

 Prohibirem la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es delimitaran els espais i zones de treball, impedint el trànsit de persones sota la vertical de les operacions 
realitzades. 

 Per aconseguir l'alçada necessària s'utilitzaran mitjans auxiliars que garanteixin realitzar les operacions de la manera 
més segur. 

 Es senyalitzaran convenientment les zones de treball, impedint el pas a persones alienes a les operacions a realitzar. 

 Les zones de treball seran netejades de runes (restes petris) diàriament per evitar les acumulacions innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 En tots els casos l'espai on cau runa estarà acotat i vigilat. 

 No es dipositarà runa sobre les bastides. 

 Es suspendran els treballs a l'exterior, en condicions climatològiques adverses. 

 Es mantindrà l'ordre i neteja en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Conducte de ventilació forçada - De tipus ceràmic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la realització del conducte de ventilació, segons s'especifica 
el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions de col·locació de peces, acoblament, muntatge i les proves de servei, per a això: 
Es col·locaran les peces destinades a suport sobre el forjat ensambladoras mitjançant les pestanyes longitudinals, en els 
seus dos costats majors. 
Es col·locarà l'aïllament tèrmic en el pas dels forjats amb un coeficient de conductivitat que s'especifica en el projecte 
d'obra. 
Es col·locaran les peces en forma de columna a partir del forjat de sostre de la primera planta a ventilar, en l'ordre definit en 
els esquemes de disseny que figuren en la Documentació Tècnica. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Utilitzarem ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades 

 Prohibirem l'ús de la radial amb la protecció del disc llevada o amb un disc defectuós. 

 Els buits i vores de forjat estaran protegits amb xarxes o baranes 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 Utilitzarem bastides de cavallets en altures menors de dos metres. 

 Utilitzarem l'arnès de seguretat en treballs en alçada. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Aspirador estàtic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la col·locació de l'aspirador estàtic, segons s'especifica el 
projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions de col·locació, acoblament, muntatge i les proves de servei, per a això: 
Es col·locarà de manera que permetin crear dins d'ell, la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire viciat. Tindrà una 
secció útil establerta en el projecte d'obra. 
Disposarà de certificat de funcionament obtingut mitjançant assaigs en laboratori oficial. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Utilitzarem ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades 

 Els buits i vores de forjat estaran protegits amb xarxes o baranes 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 Utilitzarem bastides de cavallets en altures menors de dos metres. 

 Utilitzarem l'arnès de seguretat en treballs en alçada. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Extractor 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la col·locació de l'extractora, conforme s'especifica el projecte 
d'obra. 
S'inclouen les operacions de col·locació, acoblament, muntatge i les proves de servei, per a això: 
Es col·locarà el ventilador axial, compost per un rodet, amb àleps inclinats respecte a l'eix, a qui va acoblat un motor. 
El conjunt anirà muntat sobre marc metàl·lic dotat de sistema de fixació al parament. 
Es col·locarà un embolcall que canalitza l'aire viciat en direcció perpendicular al seu eix. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aplastament entre o per 
objectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Utilitzarem ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades 

 Els buits i vores de forjat estaran protegits amb xarxes o baranes 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 Utilitzarem bastides de cavallets en altures menors de dos metres. 
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 Utilitzarem l'arnès de seguretat en treballs en alçada. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Ventilació - Reixetes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació de les reixetes i difusors d'alumini, material 
inoxidable o tractat de manera que es garanteixi la seva inalterabilitat davant l'aire humit. 
Estarà dotat d'un sistema de fixació mitjançant cargols, patilles d'ancoratge i perns. 
Les làmines poden ser fixes o orientables, segons s'especifiqui en la Documentació Tècnica. 
Es tindrà una especial atenció en col·locar exactament en els punts reflectits en els plànols. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació insuficient  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
A més, en l'obra de soldadura s'utilitzaran: 
- Ulleres de soldador 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m, i no es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Utilitzarem bastides de cavallets en altures menors de dos metres. 

 Utilitzarem l'arnès de seguretat en treballs en alçada. 

 Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 L'emmagatzematge de les reixetes s'ubicarà en els llocs ressenyats en els plànols per eliminar els riscos per 
interferències en els llocs de pas. 

 Es prohibeix abandonar a terra, fulles, tallants, grapadores i reblades per evitar els accidents als operaris oa tercers. 

 Les reixetes es muntaran des de escales de tisores dotades de sabates antilliscants i cadeneta delimitadora d'obertura, 
per eliminar el risc de caiguda 

 Els reixetes a col·locar en altures considerables es col·locaran des bastides amb plataformes de treball d'un mínim de 
60 cm. d'amplada, envoltades de baranes sòlides d'almenys 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, formades per 
passamans, llistó intermedi i entornpeu. 

  

 

Edificació - Instal·lacions - Salubritat - Evacuació de fums i gasos - Conducte d'evacuació metàl·lic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la realització del conducte d'evacuació, tal com especifica el 
projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions de col·locació de peces, acoblament, muntatge i les proves de servei, per a això: 
Posarem el conducte que serà d'un diàmetre nominal adequat al cabal d'evacuació necessari. 
El subjectarem mitjançant brides amb ancoratges a paret de fàbrica resistent. 
Els entroncaments es realitzaran mitjançant les boques preparades expressament amb juntes. 
El conducte tindrà les parets calorifugats per evitar pèrdues calorífiques i per consegüent falta de tir. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de materials o elements en 
manipulació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Utilitzarem ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades 

 Els buits i vores de forjat estaran protegits amb xarxes o baranes 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 Els conductes no s'apilarana la plataforma de treball, sinó que s'aniran aportant exteriorment 

 No es recolliran materials en les plataformes de treball. 

 Utilitzarem bastides de cavallets en altures menors de dos metres. 

 Utilitzarem l'arnès de seguretat en treballs en alçada. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Quan les condicions de treball exigeixin d'altres mitjans de protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Es col·locarà il·luminació artificial adequada en cas de no tenir llum natural. 

 Es mantindrà sempre la neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Solars - A.C. Sanitària - Panell solar ACS 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema complet de panells solars per a 
aigua calenta sanitària, tal com especifica el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions d'ancoratges de panells, la col·locació de canonades i les proves de servei, per a això: 
S'ha de procurar que la superfícies de suport de les plaques estiguin prou llises i netes. 
Comprovar primer de tot si la coberta es troba en condicions de suportar la càrrega dels diferents elements de la instal·lació: 
Plaques, acumuladors, dipòsits, canalitzacions, etc. 
Els panells ACS hauran de ser correctament ancorats, sent capaços de poder resistir la càrrega de vent. Per això és 
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convenient seguir les instruccions del fabricant. 
Posar els panells amb la superfície de muntatge orientada i amb la inclinació marcada en el projecte d'obra. Mantenir una 
distància de 1 metre com a mínim pel que fa a la vora de la coberta i seguir totes les instruccions de muntatge especificades 
pel fabricant. 
Ajustar els perfils i ancoratges al mòdul solar, emprant exclusivament els cargols, ancoratges i materials de muntatge 
proporcionats pel fabricant. 
Si el sistema de panells s'ha de connectar a terra segons les instruccions de fabricant, la connexió s'ha de fer en els punts 
marcats pel mateix, o, si no en els perns d'ancoratge. 
Assegureu-vos que la connexió a terra no es pugui deixar anar a causa de les vibracions o al vent Interconnectar els cables 
elèctrics dels panells, sempre després de la posada a terra, assegurant abans que no porten corrent.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Exposició a vents durant el muntatge de 
panells  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 No arreplegats el material a la vora del forjat o de la coberta. 

 Guardarem distàncies de seguretat amb línies elèctriques aèries. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Posarem plataformes de seguretat de vora de coberta 

 Totes les operacions d'instal·lació i connexions han de ser realitzades per personal especialitzat. 

 S'hauran de seguir en tot moment les indicacions marcades pel projecte d'obra de la instal·lació. 

 Posarem baranes o xarxes en els buits del sostre. 

 Utilitzarem guants de neoprè en els treballs de paleta. 

 Les eines i aparells elèctrics emprats en la fixació de les plaques estaran en perfectes condicions d'utilització, no 
presentant talls, entroncaments i la seva connexió es realitzarà amb connectors certificats Mascle-Femella. 

 Seguirem les instruccions del fabricant per al muntatge de plaques. 

 Abans de la connexió de la placa a la xarxa elèctrica, s'haurà de comprovar que no hi ha elements connectats a la 
xarxa. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de conduccions, claus, aixetes i altres elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i 
ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels llocs de treball de fontaneria serà d'un mínim de 100lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 

paviment, al voltant dels 2 m. 

 S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per evitar talls. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Solars - A.C. Sanitària - Components de la instal·lació ACS 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Procediment constructiu que inclou totes les operacions per a la instal·lació del sistema de canonades per als sistemes 
solars d'aigua calenta sanitària, tal com especifica el projecte d'obra. 
S'inclouen les operacions de col·locació de canonades, ancoratges i les proves de servei, per a això: 
Com a norma general, la col·locació i instal·lació d'aquests dispositius s'ha de realitzar seguint les prescripcions 
assenyalades pel fabricant per a cada un d'aquests. 
S'utilitzarà sempre els fusibles i elements de protecció de la instal·lació elèctrica d'alimentació a aquests, que garanteixin la 
seguretat de la instal·lació tant durant les operacions de muntatge, posada en marxa, funcionament i posterior manteniment 
de la instal·lació. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies químiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma, o de P.V.C. 
- Vestit per a temps plujós. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Seguirem les instruccions del fabricant per al muntatge de tots els components de la instal·lació. 

 Totes les operacions d'instal·lació i connexions s'haurà de realitzar per personal especialitzat. 

 Abans de la connexió de la xarxa, s'haurà de comprovar que no hi ha elements no desitjats connectats. 

 No arreplegats el material a la vora del forjat o de la coberta. 

 Guardarem distàncies de seguretat amb línies elèctriques aèries. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Posarem plataformes de seguretat de vora de coberta 

 Totes les operacions d'instal·lació i connexions han de ser realitzades per personal especialitzat. 

 S'hauran de seguir en tot moment les indicacions marcades pel projecte d'obra de la instal·lació. 

 Posarem baranes o xarxes en els buits del sostre. 

 Utilitzarem guants de neoprè en els treballs de paleta. 

 Les eines i aparells elèctrics emprats en la fixació de les plaques estaran en perfectes condicions d'utilització, no 
presentant talls, entroncaments i la seva connexió es realitzarà amb connectors certificats Mascle-Femella. 

 Seguirem les instruccions del fabricant per al muntatge de plaques. 

 Abans de la connexió de la placa a la xarxa elèctrica, s'haurà de comprovar que no hi ha elements connectats a la 
xarxa. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per 'corrent d'aire' i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de conduccions, claus, aixetes i altres elements de la instal·lació per un sol home es realitzarà inclinant la 
càrrega cap enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar cops i 
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ensopegades amb altres operaris en llocs poc il·luminats (o il·luminats a contra llum). 

 Es mantindran nets de runa i retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s'avanci, apilant la runa per al seu 
abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 La il·luminació dels llocs de treball de fontaneria serà d'un mínim de 100 lux mesurats a una alçada sobre el nivell del 
paviment, al voltant dels 2 m. 

 S'ha de tenir precaució en el maneig de la serra i de la roscadora de tubs 

 Utilitzarem guants de seguretat en el maneig dels tubs per evitar talls. 
  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Climatització - Aire condicionat - Sistema de refrigeració 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen en aquesta unitat d'obra dels processos i instal·lacions que s'han de realitzar per al transport de refrigerant per 
les seves canonades: 
 

 Col·locació del compressor en una unitat exterior, en els punts reflectits en el projecte d'obra. 

 Col·locació de l'evaporador en una unitat interior. 

 Instal·lació de canalitzacions entre ambdós per on circula el refrigerant. 

 Proves de càrrega i servei 
 
La separació entre el compressor i l'evaporador es realitzarà seguint les indicacions del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda al distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda al buit (buits per ascendents i 
sortides).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament (entre engranatges, 
transmissions, etc. durant les operacions de 
posada a punt o muntatge).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjada sobre materials.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de xapes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'eines tallants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per ús de la fibra de vidre.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 Els inherents als treballs de soldadura 
elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els inherents als treballs sobre cobertes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contactes amb fibres.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari) 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
A més, en l'obra de soldadura s'utilitzaran: 
- Ulleres de soldador 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria.  

 Es prepara la zona del solar a rebre els camions, pegats i compactant els flonjalls per evitar bolcades i atrapaments.  

 Els climatitzadors s'hissaran amb ajuda de balancins indeformables mitjançant el ganxo de la grua. Es posaran a terra 
sobre una superfície preparada a priori de taulers de repartiment. Des d'aquest punt es transportarà al lloc 
d'abassegament o la cota d'ubicació.  

 Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps que subjectaran sengles operaris dirigits pel Capatàs, (o 
l'encarregat), per evitar els riscos de atrapaments, talls o caigudes per pèndol de càrregues.  

 Es prohibeix expressament guiar les càrregues pesades directament amb les mans o el cos. 

 El transport o canvi d'ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el personal 
necessari, que empenyerà sempre la càrrega des dels laterals, per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja 
utilitzats. 

 El transport descendent o ascendent per mitjà de corrons transcorrent per rampes o llocs inclinats es dominarà 
mitjançant tràctel (o de carraques) que suportaran el pes directe. Els operaris guiaran la maniobra des dels laterals, per 
evitar els sobreesforços i atrapaments. L'element de subjecció es referirà a un punt sòlid, capaç de suportar la càrrega 
amb seguretat. 

 Es prohibeix el pas o acompanyament lateral de transport sobre corrons  de la maquinària quan la distància lliure de 
pas entre aquesta i els paraments laterals verticals, sigui igual o inferior a 60 cm., Per evitar el risc d'atrapaments per 
descontrol de la direcció de la càrrega.  

 Els tràctels (o carraques), de suport del pes de l'element ascendit (o baixat) per la rampa, s'ancoraran als llocs 
destinats per a això, segons detall de plànols.  

 No es permetrà l'amarratge a punts forts per tracció abans de esgotat el temps d'enduriment del punt fort segons els 
càlculs, per evitar les caigudes sobre les persones o sobre les coses. 

 L'ascens o descens a una bancada de posició d'una determinada màquina, s'executarà mitjançant pla inclinat construït 
en funció de la càrrega a suportar i inclinació adequada (corrons de desplaçament i carraca o tràctel de tracció amarrat 
a un punt fort de seguretat). 

 Es prohibeix utilitzar els fleixos com agafadors de càrrega. 

 El muntatge de la maquinaria en les cobertes, no s'iniciarà fins no haver estat conclòs el tancament perimetral de la 
coberta per eliminar el risc de caiguda. 

 S'acotarà una superfície de treball de seguretat, mitjançant baranes sòlides i senyalització de banderoles a una 
distància mínima de 2 m. dels ampits de la coberta. 

 Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre i assimilables) seran descarregats fleixats mitjançant ganxo de grua.  

 Les muscleres seran transportades fins el magatzem d'abassegament governades mitjançant caps guiats per dos 
operaris. Es prohibeix dirigir directament amb les mans. 

 Els sacs d'escaiola es descarregaran apilats i lligats a muscleres o plataformes emplintades. Les muscleres seran 
transportades fins el magatzem de recollida, governades mitjançant caps guiats per dos operaris. Es prohibeix dirigir 
directament amb les mans. 

 L'emmagatzematge de xapes (metàl·liques, fiberglas i assimilats o dels sacs de guix i estopes, necessaris per a la 
construcció dels conductes), s'ubicaran en els llocs ressenyats en els plànols per eliminar els riscos per interferències 
en els llocs de pas. 

 El taller i magatzem de canonades s'ubicarà al lloc ressenyat en els plans; estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d'aire i il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de trams de canonada de reduït diàmetre, amb colze per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap 
enrere, de tal manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home, per evitar els cops i ensopegades 
amb altres operaris en llocs poc il·luminats. 

 Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer en les maniobres de 
canvis de direcció i ubicació. 

 Els bancs de treball es mantindran en bon estat d'ús, evitant la formació d'estelles durant la feina. 

 Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions, de manera que deixin passar els fils dels ploms. Les 
proteccions s'aniran traient acord ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb risc de ensopegada o caiguda 
per ell, es reposarà la protecció fins a la conclusió del patinillo.  

 Les retallades sobrants, s'aniran retirant conforme es produeixin, a un lloc determinat, per a la seva posterior recollida i 
abocament per les trompes i evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb soldadura de plom 
es realitzaran bé a l'exterior, bé sota corrent d'aire.  

 El local destinat per emmagatzemar les bombones (o ampolles) de gasos liquats, s'ubicarà en el lloc indicat en els 
plànols, estarà dotat de ventilació constant per corrent d'aire, portes amb pany de seguretat, i il·luminació artificial si 
s'escau, mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.  

 Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s'establirà un senyal normalitzat de perill explosió i una altra de prohibit 
fumar.  

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats es col·locarà un extintor de pols químic sec. 

 La il·luminació en els talls de muntatge de canonades serà d'un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
nivell de paviment, al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació del local on s'emmagatzemen les ampolles, (o bombones), de gasos liquats s'efectuarà, mitjançant 
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.  

 Es prohibeix fer massa (connectar la pinça), a part de les instal·lacions, per evitar contactes elèctrics.  

 Les ampolles, (o bombones), de gasos liquats, es transportaran i romandran als carros porta-ampolles.  

 S'evitarà soldar (o utilitzar el oxitall), amb les bombones (o ampolles), de gasos liquats exposats al sol.  

 Es col·locaran uns rètols de preocupació en el magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i sobre la recollida de 
canonades i vàlvules de coure, amb la llegenda: 

 NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN; ES PRODUEIX ACETILUR DE 
COURE QUE ÉS UN COMPOST EXPLOSIU.  

 Els conductes de xapa es tallaran i muntaran en els llocs assenyalats per a això en els plànols, per evitar els riscos per 
interferència.  

 Les xapes metàl·liques, s'emmagatzemaran en paquets sobre dorments de repartiment en els llocs assenyalats en els 
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plànols. Les piles no superaran el 1.60 m. en alçada aproximada sobre el paviment.  

 Les xapes metàl·liques seran retirades del abassegament per el seu tall i formació del conducte per un mínim de dos 
homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibri.  

 Durant el tall amb cisalla les xapes romandran recolzades sobre els bancs i subjectes, per evitar els accidents per 
moviments indesitjables, en especial de les fulles retallades.  

 Els trams de conducte, s'evacuaran del taller de muntatge més aviat millor per la seva conformació en la seva ubicació 
definitiva, i evitar accidents en l'obraer, per saturació d'objectes.  

 Els trams de conducte, es transportaran mitjançant eslingues que els abracin de boca a boca per l'interior del 
conducte, mitjançant el ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega sobre les persones.  

 Seran guiades per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats amb aquesta finalitat. 

 Les planxes de fibra de vidre, seran tallades sobre el banc mitjançant fulla. En tot moment es assistirà al tallador per 
evitar riscos per desviacions i errors.  

 Es prohibeix abandonar a terra, fulles, tallants, grapadores i reblades per evitar els accidents als operaris o a tercers.  

 Les canyes a utilitzar en la construcció dels conductes d'escaiola, estaran lliures de estelles, situant-se totes aquelles 
que es disposin, en paral·lel en el sentit de creixement, per evitar els riscos de talls a l'hora d'estendre sobre elles la 
pasta de guix .  

 Les reixetes es muntaran des de escales de tisores dotades de sabates antilliscants i cadeneta delimitadora d'obertura, 
per eliminar el risc de caiguda.  

 Els conductes a situar en altures considerables es col·locaran des bastides amb plataformes de treball d'un mínim de 
60 cm. d'amplada, envoltades de baranes sòlides d'almenys 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, formades per 
passamans, llistó intermedi i entornpeu.  

 Abans de la posada en marxa, es col·locaran les proteccions de les parts mòbils, per evitar el risc d'atrapaments. No 
es connectarà ni posaran en funcionament les parts mòbils d'una màquina, sense abans haver apartat d'elles eines 
que s'estiguin utilitzant, per evitar el risc de projecció d'objectes o fragments. Es notificarà al personal la data de les 
proves en càrrega, per evitar els accidents per fuites o rebentades. Durant les proves, quan hagi de tallar 
momentàniament l'energia elèctrica d'alimentació, s'instal·larà en el quadre un rètol de precaució amb la llegenda:  

 NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA.  

 Es prohibeix expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol motor o assimilables sense haver procedit a la 
desconnexió total de la xarxa elèctrica d'alimentació, per evitar els accidents per atrapaments.  

  

 
 

Edificació - Instal·lacions - Climatització - Calefacció - Centralitzada per aire calent 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen en aquesta unitat d'obra les operacions d'instal·lació de conductes, fixació i proves de servei. 
En aquest sistema es caldeja l'aire fent circular a través d'un intercanviador de calor integrat a la cambra de combustió del 
generador, l'aire així escalfat és distribuït als diferents locals per mitjà de conductes. 
Tota la instal·lació es farà seguint les prescripcions establertes en el projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda al distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda al buit (buits per ascendents i 
sortides).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament (entre engranatges, 
transmissions, etc. durant les operacions de 
posada a punt o muntatge).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjada sobre materials.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de xapes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'eines tallants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per ús de la fibra de vidre.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els inherents als treballs de soldadura 
elèctrica, oxiacetilènica i oxitall.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els inherents als treballs sobre cobertes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatosis per contactes amb fibres.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 

- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 
A més, en l'obra de soldadura s'utilitzaran: 
- Ulleres de soldador 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mà. 
- Mandil de cuir. 
- Manyoples de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 La recollida dels elements dels radiadors s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 

 Els blocs d'elements de calefacció, es descarregaran fleixats sobre batees emplintades amb ajuda del ganxo de la 
grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant els dos caps de guia que penjaran d'ella, per evitar el risc de 
vessament de la càrrega i talls a les mans. 

 Els blocs d'elements de calefacció, es rebran fleixats sobre les seves muscleres a les plantes. Els operaris d'ajuda a la 
descàrrega, governaran la càrrega mitjançant els caps de guia. Es prohibeix guiar la càrrega directament amb les 
mans, per evitar el risc de talls a les mans o de les caigudes al buit per pèndol de la càrrega. 

 Els blocs d'elements de calefacció, un cop rebuts a les plantes, es destaca i transportaran directament al lloc 
d'ubicació. 

 El taller-magatzem s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols, estarà dotat de porta, ventilació per corrent d'aire i 
il·luminació artificial és el cas. 

 El transport de trams de canonada a espatlla per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap enrere, de tal 
manera, que l'extrem que va per davant superi l'alçada d'un home per evitar els cops i ensopegades amb altres 
operaris a llocs poc il·luminats (o il·luminats a contrallum). 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d'ús, evitant que s'aixequin estelles durant la feina. 

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l'aplomat per la instal·lació dels conductes verticals-
columnes, per eliminar el risc de caigudes. Els operaris realitzaran el treball subjectes amb l'arnès de seguretat. 

 Es rodejaran amb baranes d'almenys 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, proveïdes de passamans, llistó 
intermedi i sòcol, els buits dels forjats per a pas de tubs, que no puguin cobrir-se després de l'aplomat, per eliminar el 
risc de caigudes. 

 Les retallades sobrants s'aniran retirant a mesura que es vagin produint, a un lloc determinat per a la seva posterior 
recollida i abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjades sobre materials. 

 Es prohibeix soldar amb plom a llocs tancats, per evitar treballs en atmosferes tòxiques. 

 Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establirà un corrent d'aire de ventilació. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s'ubicarà en el lloc indicat en els plànols, 
estarà dotat de ventilació constant per corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial és el cas. 

 La il·luminació elèctrica del local on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats, s'efectuarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagants de seguretat, per evitar el risc d'explosió o d'incendi. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats, es col·locarà un extintor de pols seca. 

 La il·luminació elèctrica dels talls, serà d'un mínim de 100lux mesurats a una alçada sobre el nivell de paviment, al 
voltant dels 2 m. 

 La il·luminació elèctrica mitjançant portàtils, estarà protegida mitjançant mecanismes estancs de seguretat amb mànec 
aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l'ús d'encenedors i bufadors encesos al costat de materials inflamables. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 Les ampolles (o ampolles) de gasos liquats, es transportaran i romandran als carros porta-. 

 S'evitarà soldar o utilitzar el oxitall, amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol. 

 Es col·locaran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i sobre la recollida de 
canonada i valvuleria de coure, amb la llegenda: 

 NO UTILITZI ACETILÈ PER SOLDAR COURE O ELEMENTS QUE EL CONTINGUIN, ES PRODUEIX ACETILUR DE 
COURE QUE ÉS UN COMPOST EXPLOSIU 

 Es prohibeix fer massa en la instal·lació durant la soldadura elèctrica, per evitar el risc de contactes elèctrics indirectes. 

 La instal·lació de conductes, dipòsits d'expansió, calderins o assimilables sobre les cobertes, no s'executarà abans 
d'haver-se aixecat el pitet definitiu, per eliminar el risc des d'alçada. 

 Es notificarà a la resta del personal la data de realització de les proves en càrrega de la instal·lació i de les calderes, 
amb l'interès que no es corrin riscs innecessaris. 

 Els llocs de pas estaran sempre lliures d'obstacles. En cas d'encreuament de canonades per llocs de pas, es 
protegiran mitjançant el cobriment amb taulers o taulers, per tal d'eliminar el risc de caigudes. 
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Edificació - Aïllaments - Aïllaments Termics - Llana de fibra de roca 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitza en aquesta obra com aïllament, panells flexibles de llana de fibra de roca o de llana vidre hidrofugada i aglomerada 
amb un lligant sintètic, sense recobriment, tant rígids, moldejables com els flexibles.  
Segons la seva posició en l'obra, poden ser col·locats ocults o vistos (panells rígids que incorporen revestiment decoratiu). 
Incorpora en una de les cares un complex de paper kraft amb film de polietilè o d'alumini, cartró-guix o un vel de fibra de 
vidre.  
 
Presenten les següents avantatges:  
 

Gran Resistència al Foc (estabilitat al foc, baixa reacció al foc i no emissió de gasos inflamables)  
Elevat nivell de Resistència Acústica  
Gran Resistència Mecànica  
Elevat nivell de Resistència Tèrmica  

 
Són productes ecològics en estar compostos en el seu nucli per llanes i elements inerts. A més, les propietats higièniques 
de les llanes (no permetre el creixement de microorganismes ni insectes en el seu interior, no ser aliment per rosegadors; 
ser imputrescible) són molt adequades per a tot tipus d'edificació.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la preparació de les bases, la col·locació dels panells, ajustat i tall de 
làmines. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls per ús d'eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per manipulació de carrils i guies.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops durant la manipulació de les planxes, 
guies i lames  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar accidents per ensopegades. 

 Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control d'obertura 
màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

 Les plataformes de treball sobre cavallets tindran una amplada mínima de 60 cm. (3 taulons travats entre si, i a els 
cavallets). 

 La instal·lació s'efectuarà desde plataformes ubicades sobre una bastida tubular. A més de 2 m d'alçada, disposaran 
d'una barana sòlida de 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, formada per passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

 Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense abans de pujar-hi, haver ajustat els frens de trànsit, per 
evitar els accidents per moviments indesitjables 

 Les bastides a construir per a la col·locació de les plaques de llana es muntaran sobre cavallets. Es prohibeix 
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra els paraments, etc. 

 Les superfícies de treball per a instal·lar les làmines de llana sobre rampes i escales seran horitzontals, es permet el 
suport en l'esglaó definitiu i cavallets, sempre que aquesta s'immobilitze i els taulers s'anclin, etc.. 

 S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de l'estructura, en què amarrar el fiador dels arnesos de 
seguretat en els talls pròxims a buits amb risc de caigudes des d'alçada. 

 Es col·locaran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d'altures correlatives segons detalls de plànols, 
per controlar el risc de caiguda des d'alçada en els talls de muntatge de les plaques de llana sobre guies. 

 Es prohibeix pujar a escales de mà, (recolzades o de tisora), en replans i trams d'escales sense estar subjecte l'arnès 
de seguretat a un punt fix de l'estructura. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 200 lux mesurats a una alçada aproximada de 2m. sobre el 
paviment. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i <<reixeta>> de 
protecció de bombeta, l'energia elèctrica els alimentarà a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix expressament el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella 

 El transport de guies de longitud superior als 3 m. es realitzarà mitjançant dos operaris. 

 És obligatori l'ús del casc en el lloc de treball i per realitzar desplaçaments per l'obra. 

 Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment, objectes tallants i semblants, per evitar els accidents per 
trepitjades d'objectes. 

  

 
 

Edificació - Aïllaments - Aïllaments Termics - Aïllament amb poliestirè 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Operacions previstes per a impermeabilització amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de 
polietilè d'alta densitat i capa filtrante amb un geotextil, fixada mecànicament. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són:  
 

Preparació de l'espai de treball. 
Repicat de zones afectades. 
Aplicació de la impermeabilització. 
Reparació de defectes superficials i acabat fina 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan siga necessari). 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local o la zona de treball. 

 En els treballs amb el risc de caigudes a diferent nivell que s'executen amb arnés de seguretat, es tendiran cables de 
seguretat amarrats a punts forts dels quals amarrar el fiador de l'arnés de seguretat. 

 Les bastides i plataformes de treball tindran una superfície de treball d'una amplària mínima de 60 cm., per a evitar els 
accidents per treballs realitzats sobre superfícies estretes. 

 La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una altura sobre el paviment entorn dels 2 
m. 

 Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

Es prohibeix fumar o menjar en les estades en les quals es col·loquen els aïllaments. 

 
 

Edificació - Aïllaments - Impermeabilitzacions - Impermeabilització amb productes bituminosos i làmines 
drenantes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Operacions previstes per a impermeabilització exterior de murs amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de 
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrante amb un geotextil, fixada mecànicament. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són:  
 

Preparació de l'espai de treball. 
Repicat de zones afectades. 
Aplicació de la impermeabilització. 
Reparació de defectes superficials i acabat final. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs en atmosferes 
nocives.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local en el qual s'està treballant. 

 Les bastides i plataformes de treball tindran una superfície de treball d'una amplària mínima de 60 cm., per evitar els 
accidents per treballs realitzats sobre superfícies estretes. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una altura sobre el paviment entorn dels 2 m. 

 Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus <tisora>, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs propers als talls. 

 Es tendiran cables de seguretat amarrats a punts forts, dels quals amarrar el fiador de l'arnés de seguretat en les 
situacions de risc de caiguda des d'altura. 

 Les cobertes no transitables han de permetre l'accés per als treballs de manteniment i de reparació, i en elles donin a 
disposar-se els elements de seguretat adequats per a la realització d'aquests treballs. 

 Els treballs en la coberta es suspendran sempre que es presentin vents superiors a 50 km. /h que comprometin 
l'estabilitat dels operaris i puguin desplaçar els materials, així com quan es produeixin gelades, nevades i pluges que 
facin lliscants les superfícies de la teulada. 

 Es delimitarà la zona de treball senyalitzant-la, evitant el pas del personal per la vertical dels treballs. 

 La col·locació de plaques asfàltiques haurà de fer-se d'acord amb les instruccions del fabricant. 

 Es disposarà d'un extintor en els voltants del tall a fi de procedir a l'extinció ràpida d'un incendi que pogués provocar-
se. 

Es prohibirà fumar i encendre foc en l'obra, per evitar incendis per l'emanació de vapors dels productes adhesius o per 
l'abassegament del material. 

 
 

Edificació - Aïllaments - Impermeabilitzacions - Làmines sintètiques PVC 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'estudien en aquesta unitat d'obra les solucions avançades i eficaces per impermeabilitzar correctament cobertes, cobertes 
enjardinades, cobertes pàrquing, etc. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 

Transport de làmines des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al lloc d'utilització. 
Preparació de l'espai de treball. 
Repicat de zones afectades. 
Preparació de les bases dels suports que vagin a impermeabilitzar-se, conforme s'especifica en el projecte d'obra. 
Col·locació i impermeabilització sobre la coberta o sobre el material d'aïllament de l'immoble. 
Execució d'elements singulars tals com a vores, trobades, desguassos i juntes. 
Reparació de defectes superficials i acabat final. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al maateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs en atmosferes 
nocives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Mascarilla amb filtre mecànic específic recambiable. 
- Mascarilla amb filtre químic específic recambiable. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris portaran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els operaris que realitzin el treball estan qualificats per als mateixos. 

 Els abassegaments de materials es realitzaran tenint en compte la seva immediata utilització, prenent la precaució de 
col·locar-los sobre elements plans a manera de durmientes per així repartir la càrrega sobre els taulers de la teulada, 
situant-los el més prop de les bigues de l'últim forjat. 

 Es transportarà des del seu lloc d'emmagatzematge en l'obra al seu lloc d'utilització degudament apilat, en evitació de 
caigudes accidentals per desplomi del material. 

 Els rotllos han de presentar-se en paquets protegits per evitar que es produeixin deterioracions durant el seu transport i 
el seu emmagatzematge. 

 Es prestarà especial atenció al lloc de destinació, analitzant convenientment si les càrregues a dipositar en el mateix 
per apilament del material poden ser suportades amb les degudes garanties de seguretat. 

 Les bastides i plataformes de treball tindran una superfície de treball d'una amplària mínima de 60 cm., per evitar els 
accidents per treballs realitzats sobre superfícies estretes. 

 Es prohibeix la formació de bastides a força de bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la realització de 
treballs sobre superfícies insegures. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una altura sobre el paviment entorn dels 2 m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils s'efectuarà utilitzant <làmpades  estancs amb mànec aïllant> i reixeta de protecció 
de la bombeta; alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix el conexionat de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus <tisora>, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs propers als talls. 

 El perímetre de les cobertes transitables, quan l'altura de caiguda sigui igual o menor que 25 m., ha d'estar protegit per 
ampits l'altura dels quals sigui 0.95 m., com a mínim, o per baranes l'altura de les quals sigui 1 m., com a mínim, si 
l'altura de caiguda és major, les altures dels ampits i de les baranes han de ser, com a mínim, 1.50 m. i 1.10 m., 
respectivament. 

 Es tendiran cables de seguretat amarrats a punts forts, dels quals amarrar el fiador de l'arnés de seguretat en les 
situacions de risc de caiguda des d'altura. 

 Les cobertes no transitables han de permetre l'accés per als treballs de manteniment i de reparació, i en elles han de 
disposar-se els elements de seguretat adequats per a la realització d'aquests treballs. 

 Els treballs en la coberta es suspendran sempre que es presentin vents superiors a 50 km. /h que comprometin 
l'estabilitat dels operaris i puguin desplaçar els materials, així com quan es produeixin gelades, nevades i pluges que 
facin lliscants les superfícies de la teulada. 

 Es delimitarà la zona de treball senyalitzant-la, evitant el pas del personal per la vertical dels treballs. 

 Es comprovarà igualment l'estat de les proteccions col·lectives amb anterioritat a l'inici de les operacions d'aïllament en 
la coberta. 

 La col·locació haurà de fer-se d'acord amb les instruccions del fabricant. 

 Es disposarà d'un extintor en els voltants del tall a fi de procedir a l'extinció ràpida d'un incendi que pogués provocar-
se. 

 Es prohibirà fumar i encendre foc en l'obra, per evitar incendis per l'emanació de vapors dels productes adhesius o per 
l'apilament del material. 

Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 
 

Edificació - Cobertes - Terrats - No transitables 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen en aquesta unitat les cobertes amb pendent no superior al 15 per cent ni inferior a 1 per cent, definides en el 
projecte d'obra i visitables únicament a efectes de conservació o reparació. 
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Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 
A / Faldó sobre envanets: 
 
Primerament es tibarà sobre la superfície neta i seca del forjat l'emprimat de base asfàltica. 
A continuació es col·locarà una barrera de vapor, que estarà formada per 1.5 kg/m2 d'oxiasfalt. 
Es col·locaran els envanets de maó presos amb morter de guix, amb 25 per cent de buits per ventilació, col·locant-aïllament 
tèrmic entre els envanets. 
Es col·locaran els bards recolzats sobre els envanets. 
Es rematarà la formació de pendents mitjançant una capa de morter de ciment. 
Es col·locarà la làmina impermeabilitzant sobre aquesta capa de morter. 
Es rematarà la coberta mitjançant una protecció pesada a base de capa de graveta. 
Es rematarà la coberta mitjançant una membrana impermeabilitzant autoprotegida, estesa, sobre la superfície neta i seca 
de la capa de morter. 
 
B / Faldó de formigó: 
 
Primerament es tibarà sobre la superfície neta i seca del forjat l'emprimat de base asfàltica. 
A continuació es col·locarà una barrera de vapor, que estarà formada per 1.5 kg/m2 d'oxiasfalt. 
El pendent es realitzarà mitjançant formigó. 
Es rematarà la formació de pendents mitjançant una capa de morter de ciment. 
Es col·locarà la làmina impermeabilitzant sobre aquesta capa de morter. 
Es rematarà la coberta mitjançant una protecció pesada a base de capa de graveta. 
Es rematarà la coberta mitjançant una membrana impermeabilitzant autoprotegida, estesa, sobre la superfície neta i seca 
de la capa de morter. 
 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades (segellats, impermeabilitzacions en 
calent).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Arnès de seguretat subjecte a línia de vida. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 
A més per a la manipulació de betums i asfalts en calent, s'han d'utilitzar 
 
- Calçat de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantals de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Tant el personal d'obra com el d'impermeabilització seran coneixedors dels riscos de l'execució de cobertes planes, i 
del mètode correcte de posada en obra de les unitats integrants de la coberta. 

 Es col·locaran mitjançant peus drets sobre mordasses de destret, baranes de suplement fins a arribar als 90 cm. 
(recomanable 100 cm.) d'alçada sobre els ampits definitius de fàbrica. 

 El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten les caigudes 
sobre xarxa superiors als 6 m. d'alçada. 

 Els treballs a coberta s'iniciaran amb la construcció amb pitet de rematada perimetral. 

 Es disposaran línies de vida, a les quals han d'anar subjectes els treballadors. Tots els treballadors de la coberta han 
de dur arnès de seguretat subjecte a aquestes línies de vida. 

 Es mantindran les bastides metàl·lics tubulars emprats en la construcció de les façanes perquè actuïn com a protecció 
del risc de caigudes des de la coberta. A la coronació d'aquests bastides s'establirà una plataforma quallada de taulons 
en tota la seva amplada, completant amb un entaulat de fusta l'alçada sobrepassi en 1 m. la cota de perímetre de la 

coberta. 

 Tots els buits de la coberta romandran tapats amb fusta clavada al sostre, fins l'inici del seu tancament definitiu. Es 
descobriran conforme vagin a tancar. 

 L'accés a la coberta mitjançant escales de mà, no es practicarà per buits inferiors a 50 x 70 cm., sobrepassant a més 
l'escala a 1 m, l'alçada a salvar. 

 El formigó de formació de pendents (o el formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) se servirà a coberta mitjançant el cubilot. 

 S'establiran <<camins de circul·lació>> sobre les zones en procés d'enduriment, (o d'enduriment), formats per una 
amplada de 60 cm. 

 Les planxes de poliestirè (d'escuma i assimilables) es tallaran sobre tou. Només s'admeten talls sobre el terra per als 
petits ajustaments. 

 Els recipients per transportar materials de segellat s'ompliran al 50 per cent per evitar vessaments innecessaris. 

 Es paralitzaran els treballs sobre la coberta sota règim de vents superiors als 60 km / h, (pluja, gelades i neu). 

 Hi haurà un magatzem habilitat per als productes bituminosos i inflamables situat segons plànols. 

 Es conservarà perfectament al llarg del temps en servei, en ordre i net, el magatzem de productes inflamables cuidant 
no quedi interrompuda la seva ventilació. A l'exterior, junt amb l'accés, hi haurà un extintor de pols seca. 

 Les bombones de gasos, (butà o propà), de les lamparetes o encenedors de segellat de materials bituminosos, 
s'emmagatzemaran separades d'aquests en posició vertical i a l'ombra. 

 Es col·locaran rètols de <<perill d'incendis per ús de bufadors a encenedors de gas>> en els accessos a la coberta, 
per recordar aquest risc constantment al personal. 

 Les planxes de materials aïllants lleugeres, s'hissaran a la coberta segons detall de plànols, evitant les sobrecàrregues 
puntuals. 

 Els abassegamentss de rotllos de material bituminós s'executaran sobre dorments i entre falques que impedeixin que 
es desplomin i roden per la coberta 

 Es comprovarà que han estat apagats els encenedors o bufadors a la interrupció de cada període de treball. 

 L'hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. Queden prohibits els 
<<colmos>> que puguin ocasionar vessaments accidentals 

 Les plataformes d'hissat de grava es governaran mitjançant caps, mai directament amb les mans o el cos. 

 La grava es dipositarà sobre coberta (llosetes, català, gres, etc.), s'hissarà sobre plataformes emplintades 
empaquetats segons són servits pel fabricant, perfectament apilats i anivellats els paquets i lligat el conjunt a la 
plataforma d'hissat per evitar vessaments durant el transport. 

 Les caixes de paviment de la coberta, es repartiran per a la posterior posada en obra segons detall de plànols, per 
evitar sobrecàrregues. 

 En tot moment es mantindrà neta i lliure d'obstacles que dificultin la circulació o els treballs, la coberta que s'executa. 

 Els plàstics, cartró, paper i fleixos, procedents dels diversos empaquetats, es recolliran immediatament que s'hagin 
obert els paquets, per la seva eliminació posterior 

  

 
 

Edificació - Cobertes - Terrats - Enjardinades 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen en aquesta unitat les cobertes enjardinades considerant les operacions següents: 
 
Primerament es tibarà sobre la superfície neta i seca del forjat l'emprimat de base asfàltica. 
A continuació es col·locarà una barrera de vapor, que estarà formada per 1.5 kg/m2 d'oxiasfalt. 
El pendent es realitzarà mitjançant formigó. 
Es rematarà la formació de pendents mitjançant una capa de morter de ciment. 
Es col·locarà la làmina impermeabilitzant sobre aquesta capa de morter. 
Es rematarà la coberta mitjançant una protecció pesada a base de capa de graveta. 
Es posarà una làmina geotèxtil amb un producte antiarrels. 
Portarà una capa de grava de grandària entre 20 - 50 mm, i gruix mínim de 5 cm. Estarà exempta de matèries estranyes i 
es tibarà com a primera base de la capa filtrant. 
Es col·locarà una capa de sorra de riu estesa uniformement sobre la capa de grava. 
Es col·locarà una capa de terra per a plantació, estesa uniformement sobre la capa filtrant per tongades de 20 cm. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades (segellats, impermeabilitzacions en 
calent).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 
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- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Arnès de seguretat subjecte a línia de vida. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 
A més per a la manipulació de betums i asfalts en calent, s'han d'utilitzar 
 
- Calçat de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantals de cuir. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Tant el personal d'obra com el d'impermeabilització seran coneixedors dels riscos de l'execució de cobertes planes, i 
del mètode correcte de posada en obra de les unitats integrants de la coberta. 

 Es col·locaran mitjançant peus drets sobre mordasses de destret, baranes de suplement fins a arribar als 90 cm. 
(recomanable 100 cm.) d'alçada sobre els ampits definitius de fàbrica. 

 El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten les caigudes 
sobre xarxa superiors als 6 m. d'alçada. 

 Els treballs a coberta s'iniciaran amb la construcció amb pitet de rematada perimetral. 

 Es disposaran línies de vida, a les quals han d'anar subjectes els treballadors. Tots els treballadors de la coberta han 
de dur arnès de seguretat subjecte a aquestes línies de vida. 

 Es mantindran les bastides metàl·lics tubulars emprats en la construcció de les façanes perquè actuïn com a protecció 
del risc de caigudes des de la coberta. A la coronació d'aquests bastides s'establirà una plataforma quallada de taulons 
en tota la seva amplada, completant amb un entaulat de fusta l'alçada sobrepassi en 1 m. la cota de perímetre de la 
coberta. 

 Tots els buits de la coberta romandran tapats amb fusta clavada al sostre, fins l'inici del seu tancament definitiu. Es 
descobriran conforme vagin a tancar. 

 L'accés a la coberta mitjançant escales de mà, no es practicarà per buits inferiors a 50 x 70 cm., sobrepassant a més 
l'escala a 1 m, l'alçada a salvar. 

 El formigó de formació de pendents (o el formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) se servirà a coberta mitjançant el cubilot. 

 S'establiran <<camins de circul·lació>> sobre les zones en procés d'enduriment, (o d'enduriment), formats per una 
amplada de 60 cm. 

 Les planxes de poliestirè (d'escuma i assimilables) es tallaran sobre tou. Només s'admeten talls sobre el terra per als 
petits ajustaments. 

 Els recipients per transportar materials de segellat s'ompliran al 50 per cent per evitar vessaments innecessaris. 

 Es paralitzaran els treballs sobre la coberta sota règim de vents superiors als 60 km / h, (pluja, gelades i neu). 

 Hi haurà un magatzem habilitat per als productes bituminosos i inflamables situat segons plànols. 

 Es conservarà perfectament al llarg del temps en servei, en ordre i net, el magatzem de productes inflamables cuidant 
no quedi interrompuda la seva ventilació. A l'exterior, junt amb l'accés, hi haurà un extintor de pols seca. 

 Les bombones de gasos, (butà o propà), de les lamparetes o encenedors de segellat de materials bituminosos, 
s'emmagatzemaran separades d'aquests en posició vertical i a l'ombra. 

 Es col·locaran rètols de <<perill d'incendis per ús de bufadors a encenedors de gas>> en els accessos a la coberta, 
per recordar aquest risc constantment al personal. 

 Les planxes de materials aïllants lleugeres, s'hissaran a la coberta segons detall de plànols, evitant les sobrecàrregues 
puntuals. 

 Els abassegamentss de rotllos de material bituminós s'executaran sobre dorments i entre falques que impedeixin que 
es desplomin i roden per la coberta 

 Es comprovarà que han estat apagats els encenedors o bufadors a la interrupció de cada període de treball. 

 L'hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. Queden prohibits els 
<<colmos>> que puguin ocasionar vessaments accidentals 

 Les plataformes d'hissat de grava es governaran mitjançant caps, mai directament amb les mans o el cos. 

 La grava es dipositarà sobre coberta (llosetes, català, gres, etc.), s'hissarà sobre plataformes emplintades 
empaquetats segons són servits pel fabricant, perfectament apilats i anivellats els paquets i lligat el conjunt a la 
plataforma d'hissat per evitar vessaments durant el transport. 

 Les caixes de paviment de la coberta, es repartiran per a la posterior posada en obra segons detall de plànols, per 
evitar sobrecàrregues. 

 En tot moment es mantindrà neta i lliure d'obstacles que dificultin la circulació o els treballs, la coberta que s'executa. 

 Els plàstics, cartró, paper i fleixos, procedents dels diversos empaquetats, es recolliran immediatament que s'hagin 
obert els paquets, per la seva eliminació posterior 

  

 
 

Edificació - Cobertes - Terrats - Transitables 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen en aquesta unitat les cobertes visitables considerant les operacions següents: 
 

A / Faldó sobre envanets: 
Primerament es tibarà sobre la superfície neta i seca del forjat l'emprimat de base asfàltica. 
A continuació es col·locarà una barrera de vapor, que estarà formada per 1.5 kg/m2 d'oxiasfalt. 
Es col·locaran els envanets de maó presos amb morter de guix, amb 25 per cent de buits per ventilació, col·locant-aïllament 
tèrmic entre els envanets. 
Es col·locaran els bards recolzats sobre els envanets. 
Es rematarà la formació de pendents mitjançant una capa de morter de ciment. 
Es col·locarà la làmina impermeabilitzant sobre aquesta capa de morter. 
Es rematarà la coberta mitjançant la col·locació del paviment i la seva morter d'adherència. 
 
B / Faldó de formigó: 
Primerament es tibarà sobre la superfície neta i seca del forjat l'emprimat de base asfàltica. 
A continuació es col·locarà una barrera de vapor, que estarà formada per 1.5 kg/m2 d'oxiasfalt. 
El pendent es realitzarà mitjançant formigó. 
Es rematarà la formació de pendents mitjançant una capa de morter de ciment. 
Es col·locarà la làmina impermeabilitzant sobre aquesta capa de morter. 
Es rematarà la coberta mitjançant la col·locació del paviment i la seva morter d'adherència.  

  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades (segellats, impermeabilitzacions en 
calent).  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Arnès de seguretat subjecte a línia de vida. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 
A més per a la manipulació de betums i asfalts en calent, s'han d'utilitzar 
 
- Calçat de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantals de cuir. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Tant el personal d'obra com el d'impermeabilització seran coneixedors dels riscos de l'execució de cobertes planes, i 
del mètode correcte de posada en obra de les unitats integrants de la coberta. 

 Es col·locaran mitjançant peus drets sobre mordasses de destret, baranes de suplement fins a arribar als 90 cm. 
(recomanable 100 cm.) d'alçada sobre els ampits definitius de fàbrica. 

 El risc de caiguda al buit, es controlarà instal·lant xarxes de forca al voltant de l'edifici. No es permeten les caigudes 
sobre xarxa superiors als 6 m. d'alçada. 

 Els treballs a coberta s'iniciaran amb la construcció amb pitet de rematada perimetral. 

 Es disposaran línies de vida, a les quals han d'anar subjectes els treballadors. Tots els treballadors de la coberta han 
de dur arnès de seguretat subjecte a aquestes línies de vida. 

 Es mantindran les bastides metàl·lics tubulars emprats en la construcció de les façanes perquè actuïn com a protecció 
del risc de caigudes des de la coberta. A la coronació d'aquests bastides s'establirà una plataforma quallada de tauler 
en tota la seva amplada, completant amb un entaulat de fusta l'alçada sobrepassi en 1 m. la cota de perímetre de la 
coberta. 

 Tots els buits de la coberta romandran tapats amb fusta clavada al sostre, fins l'inici del seu tancament definitiu. Es 
descobriran conforme vagin a tancar. 

 L'accés a la coberta mitjançant escales de mà, no es practicarà per buits inferiors a 50 x 70 cm., sobrepassant a més 
l'escala a 1 m, l'alçada a salvar. 

 El formigó de formació de pendents (o el formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) se servirà a coberta mitjançant el cubilot. 

 S'establiran <<camins de circulació>> sobre les zones en procés d'enduriment, (o d'enduriment), formats per una 
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amplada de 60 cm. 

 Les planxes de poliestirè (d'escuma i assimilables) es tallaran sobre tou. Només s'admeten talls sobre el terra per als 
petits ajustaments. 

 Els recipients per transportar materials de segellat s'ompliran al 50 per cent per evitar vessaments innecessaris. 

 Es paralitzaran els treballs sobre la coberta sota règim de vents superiors als 60 km / h, (pluja, gelades i neu). 

 Hi haurà un magatzem habilitat per als productes bituminosos i inflamables situat segons plànols. 

 Es conservarà perfectament al llarg del temps en servei, en ordre i net, el magatzem de productes inflamables cuidant 
no quedi interrompuda la seva ventilació. A l'exterior, junt amb l'accés, hi haurà un extintor de pols seca. 

 Les bombones de gasos, (butà o propà), de les lamparetes o encenedors de segellat de materials bituminosos, 
s'emmagatzemaran separades d'aquests en posició vertical i a l'ombra. 

 Es col·locaran rètols de <<perill d'incendis per ús de bufadors a encenedors de gas>> en els accessos a la coberta, 
per recordar aquest risc constantment al personal. 

 Les planxes de materials aïllants lleugeres, s'hissaran a la coberta segons detall de plànols, evitant les sobrecàrregues 
puntuals. 

 Els abassegamentss de rotllos de material bituminós s'executaran sobre dorments i entre falques que impedeixin que 
es desplomin i roden per la coberta 

 Es comprovarà que han estat apagats els encenedors o bufadors a la interrupció de cada període de treball. 

 L'hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. Queden prohibits els 
<<colmos>> que puguin ocasionar vessaments accidentals 

 Les plataformes d'hissat de grava es governaran mitjançant caps, mai directament amb les mans o el cos. 

 La grava es dipositarà sobre coberta (llosetes, català, gres, etc.), s'hissarà sobre plataformes emplintades 
empaquetats segons són servits pel fabricant, perfectament apilats i anivellats els paquets i lligat el conjunt a la 
plataforma d'hissat per evitar vessaments durant el transport. 

 Les caixes de paviment de la coberta, es repartiran per a la posterior posada en obra segons detall de plànols, per 
evitar sobrecàrregues. 

 En tot moment es mantindrà neta i lliure d'obstacles que dificultin la circulació o els treballs, la coberta que s'executa. 

 Els plàstics, cartró, paper i fleixos, procedents dels diversos empaquetats, es recolliran immediatament que s'hagin 
obert els paquets, per la seva eliminació posterior. 

  

 
 

Edificació - Cobertes - Teulades - Plaques - Panell tipus sandvitx monolític de cobertura 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de cobertura de l'edifici amb panells monolítics tipus 
'sandvitx', sobre els plans de coberta definits en el projecte d'obra; proporcionant l'estanquitat i aïllament de la coberta. 
Els panells es començaran a col·locar de ràfec a carener, empresillant les unions i efectuant el solapamenten el sentit 
contrari a la direcció del vent. 
 
S'inclouen en aquesta unitat d'obra les operacions de: 
 

 Replanteig de panells sandvitx per faldó. 

 Tall, preparació i col·locació de panells. 

 Execució de juntes i perímetre. 

 Fixació mecànica de panells. 

 Resolució de punts singulars amb peces de rematada. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes despresos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat antilliscant. 
- Arnès de seguretat subjecte a línia de vida. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer el sistema constructiu a posar en pràctica, en 
prevenció dels riscos per inexperiència, havent de seguir les especificacions fixades en el projecte d'obra. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es senyalitzarà convenientment la zona de treball, impedint el pas a la mateixa de tota persona aliena a aquestes 
operacions. 

 S'habilitaran espais determinats per l'apilament d'elements i equips necessaris. 

 Les maniobres d'ubicació de plaques serà governada almenys per tres operaris. Dos d'ells guiaran les plaques 
mitjançant cordes subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 El risc de caiguda a diferent nivell es controlarà instal·lant baranes de seguretat i xarxes. En aquells punts on no estigui 
cobert el risc, s'ha d'utilitzar arnès de seguretat amarrat a un punt o línia de vida. 

 L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant mètodes segurs, per mitjà d'escales quan les altures siguin inferiors a 5 m. 
Per a alçades superiors l'accés s'ha de fer mitjançant plataformes elevatorias o altres mètodes que preveu l'obra. 

 La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les emplintades 
inferiorment de tal manera que absorbint la pendent quedin horitzontals. 

 Les plaques de coberta s'apilaranrepartides pels vessants evitant sobrecàrregues. 

 La utilització de les plaques, el seu trasllat i posada en obra requereix esforç per al personal que les manipula. Haurà 
per tant instruir sobre el maneig i elevació manual de càrregues pesades. 

 Els operaris s'han de protegir convenientment dels aixafaments derivats d'un mal apilament de les plaques, per això 
s'evitarà treballar i circular pels voltants de l'estoc dels mateixos. 

 Per a la col·locació de les plaques es cuidarà el seu transport i maneig, mantenint la zona de treball en el millor estat 
possible de neteja i habilitant per al personal camins fàcils d'accés a cada tall. 

 La seva manipulació, forma d'ocupació i posada en obra estarà d'acord amb les recomanacions del proveïdor, regles 
usuals de bona pràctica i les instruccions de la Direcció d'Obra. 

 Els vessants es mantindran lliures d'objectes que puguin dificultar els treballs o els desplaçaments segurs. 

 Els recipients que transportin els líquids de segellat, (silicones, segellants, etc.), s'ompliran de tal manera que es 
garanteixi que no hi haurà vessaments innecessaris. 

 Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km. / h., pluja, gelada i neu. 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Edificació - Cobertes - Teulades - Teules - Ceràmica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de cobertura d'edificis amb teules ceràmiques, sobre 
plànols de coberta definits en el projecte d'obra, en què la pròpia teula proporciona l'estanquitat. 
Es col·locarà per filades paral·leles a la barbacana, de sota cap a dalt, començant per la vora lateral lliure de l'aiguavés i 
muntant cada peça sobre la immediata inferior.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones per la coberta  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig de peces ceràmiques 
o de formigó  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Enfonsament de la superfície de suport  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Arnès de seguretat subjecte a línia de vida. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 
A més per a la manipulació de betums i asfalts en calent, s'han d'utilitzar 
 
- Calçat de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantals de cuir. 
 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El personal encarregat de la construcció de la coberta serà coneixedor del sistema constructiu més correcte a posar en 
pràctica, en prevenció dels riscos per inexperiència. 

 El risc de caiguda al buit, es controlarà instal xarxes. No es permeten caigudes sobre xarxa superiors als 6 m. d'alçada 

 Es disposaran línies de vida, a les quals han d'anar subjectes els treballadors. Tots els treballadors de la coberta han 
de dur arnès de seguretat subjecte a aquestes línies de vida. 

 El risc de caiguda d'alçada es controlarà edificant com a primera unitat de la coberta, l'ampit perimetral segons plànols. 

 Tots els buits del forjat horitzontal, romandran tapats amb fusta clavada durant la construcció dels envanets de 
formació dels pendents dels taulers. 

 Com a primera tasca a executar sobre els sostres inclinats, s'escometrà la de l'edificació dels ampits i marcs de tots els 
buits 

 L'accés als plànols inclinats s'executarà per buits a terra de dimensions no inferiors a 50 x 70 cm., mitjançant escales 
de mà que sobrepassin en 1 m. l'alçada a salvar 

 L'escala es recolzarà sempre a la cota horitzontal més elevada del buit a passar, per mitigar en la mesura possible, 
sensacions de vertigen. 

 La comunicació i circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les emplintades 
inferiorment de manera que absorbint el pendent quedin horitzontals. 

 Les teules, s'apilaranrepartides pels vessants evitant sobrecàrregues. 

 Les teules, s'hissaran mitjançant plataformes emplintades mitjançant el ganxo de la grua, sense trencar els fleixos, (o 
paquets de plàstic), en els quals són subministrades pel fabricant, en prevenció dels accidents per vessament de la 
càrrega 

 Les teules soltes, (trencats els paquets), s'hissaran mitjançant plataformes emplintades i engabiades en prevenció de 
vessaments innecessaris 

 Les teules, es descarregaran per evitar vessaments i bolcades, sobre els vessants, sobre plataformes horitzontals 
muntades sobre plints en falca que absorbeixin el pendent. 

 Les bats, (o plataformes d'hissat), seran governades per a la seva recepció mitjançant caps, mai directament amb les 
mans, en prevenció del risc de caiguda de persones o objectes. 

 Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement, evitant sobrecàrregues, i calçats per evitar que rodin i ordenats 
per zones de treball. 

 Els vessants es mantindran lliures d'objectes que puguin dificultat els treballs o els desplaçaments segurs. 

 Els recipients que transportin els líquids de segellat, (betums, asfalts, morters, silicones), s'ompliran de tal manera que 
es garanteixi que no hi haurà vessaments innecessaris. 

 L'estesa i rebut de crestalleres i pitets de plom, entre plans inclinats, s'executarà, subjectes amb els arnesos de 
seguretat als cables d'acer estesos entre <<punts forts>> de l'estructura. 

 Es paralitzaran els treballs sobre les cobertes sota règim de vents superiors a 60 km/h, pluja, gelada i neu. 
  

 
 

Edificació - Revestiments - Paraments - Xapats - Panell d'Alumini 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta fase de l'obra consistirà en el muntatge dels panells d'Alumini corresponent a l'acabat del tancament exterior, que 
es fixen a les guies prèviament establertes, seguint les recomanacions del fabricant en les operacions de muntatge, 
acoblament, fixació, retallada i altres instruccions, segons els plànols del projecte d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda d'objectes i eines en suspensió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnès de seguretat. 
- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Un cop muntat la bastida, i abans de la seva primera utilització, es provarà amb una sobrecàrrega igual a la del treball 
multiplicada pel coeficient de seguretat que serà de 6 per a cables i 10 per a cordes. 

 Els buits existents en el sòl romandran protegits, per a la prevenció de les caigudes 

 Els buits d'una vertical, seran destapats per l'aplomat corresponent, conclòs el qual, es començarà el tancament 
definitiu del buit, en prevenció dels riscos per absència generalitzada o parcial de proteccions en el sòl. 

 Els grans buits es cobriran amb una xarxa horitzontal instal·lada alternativament cada dos plantes, per a la prevenció 
de caigudes 

 No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans buits fins a estar conclosos en tota la seva alçada els 
ampits de tancament dels dos forjats que cada tauler de xarxa protegeix. 

 Els buits romandran constantment protegits amb les proteccions instal·lades a la fase d'estructura, reposant les 
proteccions deteriorades. 

 El pengi de les fulles de vidre s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per evitar accidents per desequilibri, bolcada, 
cops i caigudes. 

 A les zones de treball es disposarà de cordes o cables de retenció o argolles, fixos a l'estructura de l'edifici, per 
l'enganxi de l'arnès de seguretat. 

 Es disposaran els mitjans necessaris per evitar, en els possible, la permanència de persones a la zona d'elevació i 
muntatge de panells 

 Es suspendran les operacions d'elevació i muntatge de panells, quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km. / h. 

 L'elevació de panells es realitzarà amb doble sistema de seguretat. 

 L'operari que manegi els aparells d'elevació, ha de tenir visió directa dels panells en qualsevol fase del seu elevació i 
muntatge. 

 Quan no hi hagi prou protecció per a realitzar el muntatge dels panells es farà ús de l'arnès de seguretat, per al qual 
s'hauran previst punts fixos d'enganx a l'estructura. 

 Es col·locaran en les zones amb perill de caiguda des d'alçada, senyals de <<perill de caiguda des d'alçada>> i de 
<<obligatori utilitzar l'arnès de seguretat>>. 

 Totes les zones de treball estaran ben il·luminades. Si s'utilitza portàtils estaran alimentades a tensió de seguretat, en 
prevenció de risc elèctric 

 Les zones de treball seran netejades de runes (enderrocs de maó) diàriament per evitar les acumulacions 
innecessàries. 

 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 

 Es prohibeix balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal·lació en les plantes, en prevenció del risc de 
caiguda al buit. 

 El material s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o (embolicat de PVC) amb les que ho subministri el 
fabricant, per evitar els riscos per vessament de la càrrega. 

 Els panells transportats amb grua, es governaran mitjançant caps amarrats a la base de la plataforma d'elevació. Mai 
directament amb les mans, en prevenció de cops, atrapament o caigudes al buit per pèndol de la càrrega. 

 Es col·locaran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per ancorar-hi els mosquetons dels 
arnesos de seguretat durant les operacions d'ajuda a la descàrrega de càrregues en les plantes. 

 Les runes s'evacuaran diàriament mitjançant trompes d'abocament muntades a l'efecte, per evitar el risc de trepitjades 
sobre materials 

 Les runes s'apilaranen llocs propers a un pilar determinat, es polearan a una plataforma d'elevació emplintada evitant 
satisfer la seva capacitat i es baixaran per al seu abocament mitjançant els equips d'elevació de càrrega prevists en 
l'obra. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament per les obertures de façanes, buits o patis.  
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Edificació - Revestiments - Paraments - Arrebossats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la relació d'operacions que es detallen:  

Primerament es procedirà a la neteja de la superfície.  
Un cop humitejada la superfície s'ha d'aplicar el morter i es planejarà de manera que aquest s'introdueixi en les irregularitats 
del suport, per augmentar la seva adherència.  
Quan l'arrebossat tingui un acabat rugós, se li donarà directament el pas de regla.  
Quan l'arrebossat tingui un acabat remolinat, s'aconseguirà passant sobre la superfície encara fresca, el remolinador mullat 
en aigua, fins a aconseguir que aquesta quedi plana.  
En exteriors quan vagi especejat, la profunditat de la junta vertical serà de 5 mm.  
Quan l'arrebossat tingui un acabat brunyit, s'aconseguirà aplicant sobre la superfície encara no endurida, amb plana una 
pasta de ciment tapant porus i irregularitats, fins aconseguir una superfície llisa.  
En exteriors quan vagi especejat, la profunditat de la junta vertical serà de 5 mm. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.   Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contacte amb ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat.  
- Guants de P.V.C. o de goma.  
- Guants de cuir.  
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat.  
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic.  
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós.  
- Ulleres protectores 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs 
d'arrebossat per evitar els accidents per relliscada. 

 Les bastides per a arrebossats d'interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de 
material, etc., per a aquests fins, per evitar els accidents per treballar sobre superfícies insegures. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, sense protecció contra les caigudes des d'altures. 

 Es penjaran els elements fermes de l'estructura, cables en què amarrar el fiador l'arnès de seguretat per a realitzar els 
treballs sobre cavallets en els llocs amb risc de caiguda des d'alçada, segons detalls en plànols. 

 Per a la utilització de cavallets en balcons, es col·locaran xarxes tenses de seguretat entre la tribuna superior i la que 
serveix de suport, segons detall a plànols, per evitar el risc de les caigudes des d'alçada. 

 Per a la utilització de cavallets en balcons, es col·locarà un tancament provisional format per <<peus drets>> 
encunyats en sòl i sostre, segons detall de plànols, als quals es lligaran taulons o barres formant una barana sòlida de 
90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, mesurats des de la superfície de treball sobre els cavallets. La barana 
constarà de passamans, llistó intermedi i entornpeu. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i <<reixeta>> de 
protecció de la bombeta. L'energia elèctrica alimentarà els portàtils a tensió de seguretat. 

 El transport de <<mires>> sobre carretons, s'efectuarà lligant fermament el paquet de mires al carretó, per evitar els 
accidents per caiguda de les mires. 

 El transport de sacs aglomerants o d'àrids es realitzarà preferentment sobre carretó de mà, per evitar sobreesforços. 

 S'acordonarà la zona on pugui caure pedra durant les operacions de projecció de <<grava fina>> sobre morters, 
mitjançant cintes de banderoles i rètols de prohibit el pas. 

 Els sacs d'aglomerats, s'apilaran ordenadament repartits al costat dels talls en què se'ls vagi a utilitzar, el més separats 
possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els sacs d'aglomerant, es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar accidents per 
ensopegades. 

 S'estendran cables amarrats a "punts forts"a la zona de coberta, en què amarrar el cable fiador de l'arnès de seguretat, 
per a realitzar els arrebossats en exteriors 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m. 

 S'han de senyalitzar degudament la zona d'abassegaments. 
  

 
 

Edificació - Revestiments - Paraments - Referits i Lliscats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la relació d'operacions que es detallen: 
Primerament es procedirà a la neteja de la superfície. 
Prèviament al revestit, s'hauran rebut els cércols de portes i finestres i repassat la paret, tapant els desperfectes que 
pogués haver. 
Abans de començar els treballs, es netejarà i humitejarà la superfície que es va a revestir. 
En els racons, cantons i guarnicions de buits es disposaran mestres verticals formades per bandes de guix de 12 mm 
d'espessor. La distància horitzontal entre mestres d'un mateix drap no serà superior a 3 m, per a la qual cosa es 
col·locaranmestres intermèdies quan sigui necessari. 
A continuació es tibarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb ella. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.   Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Corts pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb el ciment.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per utilització de màquines-eina.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats en 
ambients pulverulents.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 -  Grans esforços.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Màscares antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En tot moment es mantindran netes i ordrenades les superfícies de trànsit i de suport per a realitzar els treballs de 
guarnit i lluït per a evitar els accidents per esvaró. 

 Les bastides per a guarnit i lluït d'interiors es formaran sobre cavallets. Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de 
material, etc., per a aquestsfins, per a evitar els accidents per treballar sobre superfícies insegures. 

 Es prohibeix l'ús de cavallets en balcons, sense protecció contra les caigudes des d'alçades. 

 Es penjaran els elements ferms de l'estructura, cables en què amarrar el fiador de l'arnés de seguretat per a realitzar 
els treballs sobre cavallets en els llocs amb risc de caiguda des d'alçada, segons detalls en plànols. 

 Per a la utilització de cavallets en balcons, s'instal·laran xarxes tenses de seguretat entre la tribuna superior i la que 
serveix de suport, segons detall en plànols, en evitació del risc de les caigudes des d'alçada.  

 Per a la utilització de cavallets en balcons, s'instal·larà un tancament provisional format per <<peus drets>> encunyats 
en sòl i sostre, segons detall de plans, als que s'amarraran taulers o barres formant una barana sòlida de 90 cm. 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

115 

 

(recomanable 100 cm.) d'alçada, mesurats des de la superfície de treball sobre les cavallets. La barana constarà de 
passamans, llistó intermedi i entornpeu. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el sòl entorn dels 2 m. 

 La il·luminació per mitjà de portàtils, es farà amb <<portalàmpades estanc amb mànec aïllant>> i <<reixeta>> de 
protecció de la bombeta. L'energia elèctrica alimentarà els portàtils a tensió de seguretat. 

 El transport de <<miras>> sobre carretons, s'efectuarà lligant fermament el paquet de mires a la carretó, per a evitar 
els accidents per enfonsament de les mires. 

 El transport de sacs aglomerants o d'àrids es realitzarà preferentment sobre carretó de mà, per a evitar sobreesforços. 

 Els sacs d'aglomeras, s'apilaran ordenadament repartits junt amb els talls en què se'ls vaja a utilitzar, el més separats 
possible dels vans, per a evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els sacs d'aglomerant, es disposaran de manera que no obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar accidents per 
entropessons. 

 Les plataformes de treball seran com a mínim de 0,60 m.  

 S'hauran de senyalitzar degudament la zona d'acopis. 
  

 
 

Edificació - Revestiments - Paraments - Aplacats petris 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la relació d'operacions que es detallen: 
 
En l'exterior: 
 
Es col·locarà la perfilería metàl·lica que rebrà l'aplacat petri. 
Es projectarà la paret mitjançant escuma de poliuretà. 
Es col·locaran les plaques d'aplacat amb ancoratges d'acer inoxidable per mitjà de les grapes enganxades als ancoratges, 
seguint les especificacions del fabricant. 
 
En l'interior: 
 
Es col·locaran les plaques d'aplacat amb l'aplicació de morter de ciment. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 -  Grans esforços., postures inadequades o 
moviments repetitius  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. O de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Màscares antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El tall de les peces a màquina ('tronzadora radial' o 'serra de disc') haurà de fer-se per via humida, submergint la peça 
a tallar en un poal amb aigua, per a evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 

 Quan es manege maquinaria elèctrica s'evitarà que els conductors entren en contacte amb humitats o entollades 

d'aigua, en evitació d'electrocucions. 

 Es prohibeix la conexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-femella, 
en prevenció del risc elèctric. 

 El tall de les peces s'executarà a la intempèrie, per a evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 

 Per a la col·locació de la perfilería metàl·lica per la façana de l'edifici, s'utilitzaran bastides degudament autoritzats i 
llocs enservei. Les operacions que hauran de realitzar-se, hauran de ser conegudes amb anterioritat pels operaris, 
havent de seguir les especificacions tècniques i instruccions del fabricant. 

 En evitació del risc de caiguda, els operaris hauran de disposar d'arnés de seguretat i anar fermament subjectes a una 
línia de vida vertical, que discorrerà per la façana i que haurà d'estar  degudament ancorada a punts fixes de l'edifici. 

 Es suspendran els treballs de col·locació de perfilería, projecció de poliuretano o col·locació de l'aplacat quan ploga o 
bufen vents superiors als 60 Km/h. 

 La projecció de bromera de poliuretano haurà de ser realitzada per operaris especialistes, havent de respectar les 
especificacions i recomanacions donades pel fabricant. 

 L'aplicació de la bromera ha de realitzar-se amb l'equip adequat. Els operaris encarregats de la seva aplicació hauran 
de ser responsables i hauran d'estar degudament formats en estes tècniques. 

 Per a l'aplicació dels productes a base de poliuretano,  la zona de treball haurà d'estar il·luminada i ventilada 
adequadament. 

 Es procurarà en tot moment que els recipients estiguen allunyats de qualsevol focus de calor, foc o purna que pugui 
provocar un accident. 

 Es prendran les mesures adequades per a evitar la projecció de partícules de bromera fora de la zona a recobrir. 

 En el lloc d'aplicació del poliuretano es prohibirà fumar i es evitará la presència de flames i altres possibles causes 
d'inflamació. La bromera rígida de poliuretano ha de protegir-se de les fonts de calor intensa com a soldadura, 
talladores o bufadors, i de la calor d'elles transmés per conducció. 

 Es prohibirà soldar en la contornada de l'aplicació dels productes. Per això haurà de senyalitzar-se convenientment la 
zona de seguretat. 

 Es col·locaran les plaques de l'aplacat, amb ancoratges d'acer inoxidable seguint les especificacions tècniques del 
fabricant i les instruccions establertespel mateix. 

 Els buits en el sòl romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertesen la fase 
d'estructura. 

 Les bastides sobre cavallets a utilitzar, tindrà sempre plataformes de treball d'amplada no inferior als 60 cm. Formats 
per 3 taulers travats entre si. 

 Els llocs de treball es netejaran de retalls i deixades de pasta, apilant les runes ordenadament per a la seva evacuació 
per mitjà de baixants de runes. 

 Es prohibeix llançar les runes directament pels buits de façana o dels patis interiors. 

 Les caixes de les peces de l'aplacat, s'apilaran en les plantes repartides junt amb els talls on es vaja a instal·lar, 
situades el més allunyades possible als vans, en evitació de sobrecàrregues innecessàries. 

 Les caixes de les peces de l'aplacat, mai es disposaran de manera que obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar els 
accidents d'ensopegada.  

  

 
 

Edificació - Revestiments - Paraments - Pintures - Plàstica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra de pintures al plàstic, la relació d'operacions que es detallen: 
Primerament es procedirà a la neteja de la superfície. 
Es realitzarà un escatat de petites adherències i imperfeccions. 
A continuació s'aplicarà una mà de fons amb pintura plàstica diluïda molt fina, impregnant, els porus de la superfície del 
suport. Es realitzarà un emplastat de faltes, repassant les mateixes amb una mà de fons aplicada a brotxa, corró o pistola. 
S'aplicarà a continuació dues mans d'acabat amb un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a distint nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs en atmosferes 
nocives.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de la ruptura de les mànegues 
dels compressors.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 -  Grans esforços.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de P.V.C. o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnés de seguretat. 
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable. 
- Màscara amb filtre químic específic recanviable. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats en els plans, mantenint-se sempre la ventilació per tir d'aire, 
per a evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions. 

 S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 

 Sobre la fulla de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·larà un senyal de "perill d'incendis" i una altra de 
"prohibit fumar". 

 Els bots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulers de repartiment de càrregues en evitació de 
sobrecàrregues innecessàries. 

 Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o 
incompletament tancats, per a evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives. 

 Els emmagatzemaments de recipients amb pintura que continga nitrocel·lulosa, es realitzaran de tal forma que pugui 
realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per a evitar el risc d'inflamació. 

 S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant. 

 S'estendran cables de seguretat amarrats a punts forts segons plans, dels que amarrar el fiador de l'arnés de seguretat 
en les situacions de risc de caiguda des d'alçada. 

 Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplada mínima de 60 cm., per a evitar els accidents 
per treballs realitzats sobre superfícies angostes. 

 Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i semblants, per a evitar la realització de 
treballs sobre superfícies insegures. 

 Es prohibeix en aquesta obra, la utilització de les escales de mà en els balcons, sense haver posat prèviament els 
mitjans de protecció col·lectiva, per a evitar els riscos de caigudes al buit. 

 La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment entorn dels 2 
m. 

 La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant <<portalàmpades estanc amb mànec aïllant>> i reixeta de 
protecció de la bombeta; alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la conexió de cables elèctrics als quadres de subministrament d'energia sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus <<tisores>>, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta límitadora 
d'obertura, per a evitar el risc de caigudes per inestabilitat 

 Les operacions d'escatats, per mitjà de lijadora elèctrica de mà, s'executaran sempre sota ventilació per <<corrent 
d'aire>>, per a evitar el risc de respirar pols en suspensió. 

 L'abocament de pigments en el suport es realitzarà des de la menor alçada possible, en evitació d'esquitxades i 
formació d'atmosferes pulverulentes. 

 Es prohibeix fumar o menjar en les estades en què es pinte amb pintures que continguin dissolvents orgànics o 
pigments tòxics. 

 Procurarem evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell. 

 Usarem protectors auditius en l'ocupació de compressors d'aire. 

 Usarem màscares especifiques per a evitar inhalar els vapors procedents de la pintura 

 S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics de la necessitat una profunda higiene personal, 
abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta. 

 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en què s'empren pintures inflamables, 
per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

 S'estendran xarxes horitzontals, subjectes a punts ferms de l'estructura, segons detalls de plànols, sota el tall de 
pintura de cintres (i assimilables) per a evitar el risc de caiguda des d'alçades. 

 Es prohibeix la connexió d'aparells de càrrega accionats elèctricament, durant les operacions de pintura de carrils, en 
prevenció d'atrapaments o caigudes d'alçades. 

 Es prohibeix realitzar "proves de funcionament" de les instal·lacions, durant els treballs de pintura de senyalització. 

 Haurà de senyalitzar-se degudament la zona d'acopis. 
  

 
 

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Flexibles - PVC 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions que es detallen: 
Inicialment sobre el forjat o solera es tibarà una capa de morter de ciment. Sobre aquesta es tibarà una o més capes de 
pasta d'allisat, fins a aconseguir l'anivellament del sòl i el recobriment d'escrostonats i irregularitats que hagin quedat a la 
capa de morter. 
Es deixarà el temps d'assecat indicat pel fabricant, evitant l'existència de corrents d'aire al local. 

Quan hagi transcorregut el temps d'assecat assenyalat pel fabricant de l'adhesiu, es col·locaran les tires o llosetes per 
pressió i amb la precaució que no quedin bosses d'aire o paquets deguts a l'excés de l'adhesiu. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Tall per maneig d'eines de tall.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades per maneig de bufadors  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic recanviable, específic per al dissolvent o cola a utilitzar. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar els accidents per ensopegades o per 
trepitjades sobre objectes tallants o punxants. 

 No començaran les operacions mentre no estigui cobert el risc de caigudes a diferent nivell per buits horitzontals, 
escales, patis de llums, buits verticals i façanes, per a això s'empraran xarxes i baranes. En cas necessari i si no és 
possible cobrir el risc mitjançant proteccions col·lectives, els operaris estaran equipats amb Arnés de seguretat. 

 Durant l'ús de coles i dissolvents es mantindran constantment un corrent d'aire suficient com per a la renovació 
constant i evitar les possibles intoxicacions. 

 S'establirà en el lloc assenyalat en els plànols, el magatzem per a les coles i dissolvents. Aquest magatzem mantindrà 
sempre la ventilació constant, per evitar la condensació de vapors. 

 Queda prohibit mantenir o emmagatzemar pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per evitar les 
atmosferes nocives. 

 Els productes de PVC empleats s'emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles, per evitar possibles 
incendis. 

 Es col·locaran rètols de "perill d'incendi" i de "prohibit fumar", sobre la porta d'accés als magatzems de coles i 
dissolvents i als productes de PVC. 

 Es col·locaran dos extintors de pols químic sec, ubicats cada un al costat de la porta de cada magatzem. 

 En l'accés a cada planta on s'estiguin utilitzant coles i dissolvents es col·locarà un rètol de "prohibit fumar". 

 Es prohibeix abandonar directament sobre el sòl, tallants, tisores, ganivets i grapadores, a fi d'evitar ensopegades talls 
o punxades. 

 És obligatori l'ús del casc en el lloc de treball i per realitzar desplaçaments per les zones d'obra, en fases, amb risc de 
caiguda d'objectes. 

 Es senyalitzarà degudament la zona d'abassegaments de productes en el lloc de treball. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb "portalàmpades estancs amb mànec aïllant" proveïts de reixeta 
protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 En els treballs de pavimentat realitzats a la intempèrie, es suspendran els treballs en condicions climatològiques 
adverses. 

 Procurarem tenir ventilada la zona on s'estigui aplicant els productes esmentats. 

 Utilitzarem genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
  

 
 

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Peces rígides - Granit 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
Inicialment sobre el forjat o solera es tibarà una capa de sorra sobre la qual anirà estenent el morter de ciment cuidant que 
quedi una superfície contínua de seient del paviment. 
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Prèviament a la col·locació de les rajoles i amb el morter fresc s'escamparà aquest amb ciment. 
Humitejades les rajoles, es col·locaran sobre la capa de morter a mesura que es vagi estenent. 
Finalment es tibarà la beurada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat de les rajoles per al farciment de juntes, i un cop 
seca s'eliminaran les restes de la mateixa i es netejarà la superfície. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'elements amb arestes o 
vores tallants.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Afeccions reumàtiques per humitats als 
genolls  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contacte amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar lesions per treballar en atmosferes pulverulentes. 

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular, s'efectuarà situant-se el tallador a sotavent, per evitar tant 
com sigui possible respirar els productes del tall en suspensió. 

 Els buits a terra romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertes en la fase d'estructura. 

 No començaran les operacions mentre no estigui cobert el risc de caigudes a diferent nivell per buits horitzontals, 
escales, patis de llums, buits verticals i façanes, per a això s'empraran xarxes i baranes. En cas necessari i si no és 
possible cobrir el risc mitjançant proteccions col·lectives, els operaris estaran equipats amb Arnés de seguretat. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> proveïts de reixeta 
protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 Les peces de paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament apilades dins de les 
caixes de subministrament que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt es fleixos o lligarà a la 
plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents per vessaments de la càrrega. 

 Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport, per evitar accidents 
per vessament de la càrrega. 

 Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per evitar 
accidents per caigudes. 

 Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els 
accidents per ensopegada 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de: <<perill paviment relliscós>>. 

 Les polidores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit de material aïllant de l'electricitat 

 Les polidores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 

 Les polidores estaran dotades d'anell de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i les papers de vidre. 

 Els llots, producte dels polits, seran retirats sempre a zones no de pas i eliminats immediatament de la planta 

 Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l'estructura, segons detall de plànols, dels quals 
amarrar el fiador l'arnès de seguretat per a realitzar els treballs d'instal·lació del graons definitiu de les escales. 

 Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació mitjançant 
baixants de runes. 

 Es prohibeix llançar la runa directament pels buits de façana o dels patis interiors 

 Les caixes de les peces del paviment, s'apilarana les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, 
situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

  

 

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Peces rígides - Gres 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Inicialment sobre el forjat o solera es tibarà una capa de sorra sobre la qual anirà estenent el morter de ciment cuidant que 
quedi una superfície contínua de seient del paviment. 
Prèviament a la col·locació de les rajoles i amb el morter fresc s'escamparà aquest amb ciment. 
Humitejades les rajoles, es col·locaran sobre la capa de morter a mesura que es vagi estenent. 
Finalment es tibarà la beurada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat per al farciment de juntes, i un cop seca 
s'eliminaran les restes de beurada de la mateixa i es netejarà la superfície. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'elements amb arestes o 
vores tallants.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Afeccions reumàtiques per humitats als 
genolls  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contacte amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar lesions per treballar en atmosferes pulverulentes. 

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular, s'efectuarà situant-se el tallador a sotavent, per evitar tant 
com sigui possible respirar els productes del tall en suspensió. 

 Els buits a terra romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertes en la fase d'estructura. 

 No començaran les operacions mentre no estigui cobert el risc de caigudes a diferent nivell per buits horitzontals, 
escales, patis de llums, buits verticals i façanes, per a això s'empraran xarxes i baranes. En cas necessari i si no és 
possible cobrir el risc mitjançant proteccions col·lectives, els operaris estaran equipats amb Arnés de seguretat. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> proveïts de reixeta 
protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 Les peces de paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament apilades dins de les 
caixes de subministrament que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt es fleixos o lligarà a la 
plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents per vessaments de la càrrega. 

 Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport, per evitar accidents 
per vessament de la càrrega. 

 Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per evitar 
accidents per caigudes. 

 Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els 
accidents per ensopegada 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l'estructura, segons detall de plànols, dels quals 
amarrar el fiador l'arnès de seguretat per a realitzar els treballs d'instal·lació del graons definitiu de les escales. 

 Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació mitjançant 
baixants de runes. 
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 Es prohibeix llançar la runa directament pels buits de façana o dels patis interiors 

 Les caixes de les peces del paviment, s'apilarana les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, 
situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

  

 
 

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Peces rígides - Parquet 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Inicialment sobre el forjat o solera es tibarà una capa de morter de ciment cuidant que quedi una superfície contínua de 
seient del paviment. 
Sobre la capa de morter fresc i a mesura que es vagi estenent es col·locaran les rajoles de parquet al màxim, deixant una 
separació de 8 mm dels paraments. 
La seva col·locació s'ha de fer quan el local estigui acabat i envidrat. 
Finalment i ja apunyalades i polides les rajoles de parquet, es procedirà a estendre per la superfície una primera mà de 
vernís, aplicada de la forma i en la quantitat indicades pel fabricant d'aquest, i es polirà un cop seca. 
Finalment s'han d'aplicar dues mans.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'elements amb arestes o 
vores tallants.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Afeccions reumàtiques per humitats als 
genolls  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contacte amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic recanviable, específic per al dissolvent o cola a utilitzar. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 No començaran les operacions mentre no estigui cobert el risc de caigudes a diferent nivell per buits horitzontals, 
escales, patis de llums, buits verticals i façanes, per a això s'empraran xarxes i baranes. En cas necessari i si no és 
possible cobrir el risc mitjançant proteccions col·lectives, els operaris estaran equipats amb Arnés de seguretat. 

 El tall de la fusta mitjançant serra circular s'executarà situant-se l'operari a sotavent, per evitar respirar els productes 
del tall en suspensió. 

 Els paquets de làmines de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per descontrol de 
la càrrega. 

 En els accessos a zones en fase d'empostissat, es col·locaran rètols de <<prohibit el pas, superfície irregular>>, per 
prevenir les caigudes al mateix nivell. 

 Els llocs en fase de poliment de fusta romandran constantment ventilats per evitar la formació d'atmosferes nocives (o 
explosius) per pols de fusta. 

 Les fregadores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament (o connexió a terra de totes les seves parts metàl·liques), 
per evitar els accidents per contacte amb l'energia elèctrica. 

 Les polidores a utilitzar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l'electricitat per evitar els 
contactes amb l'energia elèctrica. 

 Les polidores a utilitzar estaran dotades d'anell de protecció antiatrapaments (o abrasions) per contacte amb els 
papers de vidre  o els raspalls. 

 Les operacions de manteniment i substitució de papers de vidre s'efectuaran sempre amb la màquina <<desenrrotllada 
de la xarxa elèctrica>>. 

 El serradures produït, serà escombrat mitjançant raspalls i eliminat immediatament de les plantes. 

 En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar els accidents per ensopegades o per 
trepitjades sobre objectes tallants o punxants. 

 Durant l'ús de coles i dissolvents es mantindran constantment un corrent d'aire suficient com per a la renovació 
constant i evitar les possibles intoxicacions. 

 S'establirà en el lloc assenyalat en els plànols, el magatzem per a les coles i dissolvents. Aquest magatzem mantindrà 
sempre la ventilació constant, per evitar la condensació de vapors. 

 Queda prohibit mantenir o emmagatzemar pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per evitar les 
atmosferes nocives. 

 Les fustes emprades s'emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles, per evitar possibles incendis. 

 Es col·locaran rètols de "perill d'incendi" i de "prohibit fumar", sobre la porta d'accés als magatzems de coles i 
dissolvents i als productes de suro. 

 Es col·locaran dos extintors de pols químic sec, ubicats cada un al costat de la porta de cada magatzem. 

 En l'accés a cada planta on s'estiguin utilitzant coles i dissolvents es col·locarà un rètol de "prohibit fumar". 

 Es prohibeix abandonar directament sobre el sòl, tallants, tisores, ganivets i grapadores, a fi d'evitar ensopegades talls 
o punxades. 

 És obligatori l'ús del casc en el lloc de treball i per realitzar desplaçaments per les zones d'obra, en fases, amb risc de 
caiguda d'objectes. 

 Es senyalitzarà degudament la zona d'abassegaments de productes en el lloc de treball. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb "portalàmpades estancs amb mànec aïllant" proveïts de reixeta 
protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 Es penjaran cables de seguretat ancorats a elements ferms de l'estructura, segons detall de plànols, dels quals 
amarrar el fiador l'arnès de seguretat per a realitzar els treballs d'instal·lació del graons definitiu de les escales. 

 Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació mitjançant 
baixants de runes. 

 Es prohibeix llançar la runa directament pels buits de façana o dels patis interiors 

 Les caixes de les peces del paviment, s'apilarana les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, 
situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Procurarem tenir ventilada la zona on s'estigui aplicant els productes esmentats 

 Utilitzarem genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
  

 
 

Edificació - Revestiments - Sòls i escales - Solera - Formigó armat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
S'estendrà sobre el terreny net i compactat a mà, una capa de 10 cm de gruix, de sorra de riu, amb mida màxima de gra 
0,50 cm, per frenar l'ascensió capil·lar de l'aigua. 
Es col·locarà un mallat d'acer corrugat per evitar retraccions superficials. 
S'abocarà el formigó mitjançant bombament o mitjançant abocament directe des del camió-formigonera. 
La superfície s'acabarà mitjançant reglat. 
El guarit es realitzarà mitjançant reg que no produeixi desllavat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Afeccions reumàtiques per humitats als 
genolls  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
- Polaines impermeables. 
- Arnès de seguretat. 
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- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> proveïts de reixeta 
protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 En els treballs realitzats a la intempèrie, es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Prestarem atenció en la utilització de compactadors mecànics per evitar atrapaments o cops. 

 Senyalitzarem les zones recentment formigonades per evitar accidents. 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per evitar 
accidents per caigudes. 

 Materials emprats es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents per 
ensopegada. 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 En l'ús de la polidora devastadores emprarem protectors auditius i calçat antilliscant 

 L'aigua procedent del procés de desbast i polit la recollirem mitjançant mitjans mecànics i abocada a un contenidor 

 Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de: "perill paviment relliscós". 

 Les polidores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit de material aïllant de l'electricitat 

 Les polidores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 

 Les polidores estaran dotades d'anell de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i les papers de vidre. 
Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 

 
 

Edificació - Revestiments - Sostres - Continus - Guix 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La pasta de guix s'utilitzarà després de la seva pastat, sense posterior addició d'aigua. Abans de començar els treballs es 
netejarà i s'humitejarà la superfície que es va a revestir. 
Es realitzarà un reglejat en tot el perímetre del drap format per bandes de guix de 12 mm de gruix. Les distàncies entre 
mestres d'un mateix drap no serà superior a 3 m, per a això es col·locaranmestres intermèdies quan sigui necessari. 
A continuació s'estendran la pasta entre les mestres, prement-contra la superfície, fins a enrasar amb elles. La superfície 
resultant serà plana i estarà exempta de cavitats. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls per ús d'eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per ús d'eines.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al buit.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies d'intercomunicació interna d'obra. Quan un pas quedi 
tallat temporalment per les bastides dels guixaires s'utilitzarà un <<pas alternatiu>> que es senyalitzarà amb cartells de 

<<direcció obligatòria>>. 

 Les plataformes sobre cavallets per a executar enguixats de sostres, tindran la superfície horitzontal i quallada de 
taulons, evitant, esglaons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el sòl al voltant dels 2 m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i <<reixeta>> de 
protecció de la bombeta. L'energia elèctrica alimentarà els portàtils a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 Les <<mires>> sobre carretons, s'efectuarà lligant fermament el paquet de mires al carretó, per evitar els accidents per 
caiguda de les mires. 

 Les <<mires>> es carregaran a coll si escau, de tal manera que al caminar, l'extrem que va per davant, es trobi per 
sobre de l'alçada del nucli de qui el transporta, per evitar els cops a altres operaris. 

 El transport de sacs aglomerants o d'àrids es realitzarà preferentment sobre carretó de mà, per evitar sobreesforços. 

 S'acordonarà la zona on pugui caure pedra durant les operacions de projecció de <<grava fina>> sobre morters, 
mitjançant cinta de banderoles i rètols de prohibit de pas. 

 Els sacs d'aglomerats, s'apilaran ordenadament repartits al costat dels talls en què se'ls vagi a utilitzar, el més separats 
possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar accidents per 
ensopegades 

  

 
 

Edificació - Revestiments - Sostres - Plaques - Panell cartró - guix 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Inicialment com a element de suspensió es col·locarà una vareta roscada, la qual s'unirà per l'extrem superior a la fixació i 
per l'inferior al perfil T, mitjançant maniguet. 
Com a element d'arriostrament, es col·locarà entre dos perfils T, mitjançant maniguets en angle recte. La distància entre 
varetes no serà superior a 1.200 mm. 
El perfil T de xapa se situarà, convenientment anivellat, a la distància que determinin les dimensions de les plaques. 
Es posarà un perfil LD de xapa com a element de rematada, a l'alçada prevista en tot el perímetre, mitjançant tacs i cargols 
de cap pla, distanciats 500 mm entre si. 
S'iniciarà la col·locació dels panells cartró-guix, pel perímetre donant suport a les plaques sobre l'angle de xapa i sobre els 
perfils T. Longitudinalment les plaques aniran al màxim. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls per ús d'eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per manipulació de carrils i guies.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops durant la manipulació de les planxes, 
guies i lames  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Arnès de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En tot moment es mantindran nets i ordenats els llocs de treball, per evitar accidents per ensopegades. 

 Les escales de mà a utilitzar seran del tipus tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control d'obertura 
màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

 Les plataformes de treball sobre cavallets tindran una amplada mínima de 60 cm. (3 taulons travats entre si, i els 
cavallets). 
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 La instal·lació s'efectuarà desde plataformes ubicades sobre una bastida tubular. A més de 2 m d'alçada, disposaran 
d'una barana sòlida de 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, formada per passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

 Les plataformes tubulars sobre rodes no s'utilitzaran sense abans de pujar-hi, haver ajustat els frens de trànsit, per 
evitar els accidents per moviments indesitjables 

 Les bastides a construir per a la col·locació dels panells es muntaran sobre cavallets. Es prohibeix expressament la 
utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra els paraments, etc. 

 Les superfícies de treball per instal·lar els panells sobre rampes i escales seran horitzontals, es permet el suport en 
l'esglaó definitiu i cavallets, sempre que aquesta s'immobilitze i els taulers s'anclin, etc. 

 S'estendran cables de seguretat ancorats a punts forts de l'estructura, en què amarrar el fiador dels arnesos de 
seguretat en els talls pròxims a buits amb risc de caigudes des d'alçada. 

 Es col·locaran xarxes tenses de seguretat ancorades entre els forjats d'altures correlatives segons detalls de plànols, 
per controlar el risc de caiguda des d'alçada en els talls de muntatge de falsos sostres sobre guies. 

 Es prohibeix pujar a escales de mà, (recolzades o de tisora), en replans i trams d'escales sense estar subjecte l'arnès 
de seguretat a un punt fix de l'estructura. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 200 lux mesurats a una alçada aproximada de 2m. sobre el 
paviment. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i <<reixeta>> de 
protecció de bombeta, l'energia elèctrica els alimentarà a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix expressament el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella 

 El transport de guies de longitud superior als 3 m. es realitzarà mitjançant dos operaris. 

 És obligatori l'ús del casc en el lloc de treball i per realitzar desplaçaments per l'obra. 

 Es prohibeix abandonar directament sobre el paviment, objectes tallants i semblants, per evitar els accidents per 
trepitjades d'objectes. 

  

 
 

Edificació - Revestiments - Formalització de ignifugat d'estructures - Pintures Intumescents 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El ignifugat de l'estructura mitjançant aquest tipus de pintures consisteix en aplicar com a capa intermèdia entre la primera 
d'emprimat i la d'acabat una capa de pintura intusmescente. És una solució que no modifica les dimensions ni la geometria 
dels elements protegits, però, presenta el problema de no ser molt eficaç ja que les estructures sotmeses al foc per més de 
50 minuts, perden la seva estabilitat. Per aquesta raó encara que el seu ús és molt limitat, en el nostre cas es proporcionen 
els "Criteris d'integritat E i d'aïllament tèrmic I" per assolir els valors establerts en el projecte d'obra. 
 
En l'aplicació del ignifugat es consideren la relació d'operacions que es detallen: 
 

 Primerament es procedirà a la neteja de la superfície o base sobre la qual s'aplicarà la capa base d'emprimat, seguint 
les especificacions del fabricant. 

 A continuació d'aplicació la capa intermèdia de pintura intumescent, seguint les especificacions del fabricant. 

 Per finalitzar s'aplica la capa d'acabat, seguint les especificacions del fabricant. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a distint nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes sobre les persones.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls pel maneig d'objectes i eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contactes amb pintures  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Partícules en els ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat.  
- Guants de P.V.C. o de goma.  
- Calçat de seguretat.  
- Arnès de seguretat.  
- Mascaretes.  
- Roba de treball.  
- Vestits per temps plujós.  
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit i de suport per realitzar els treballs de 
ignifugat per evitar els accidents per relliscada. 

 Els treballadors que realitzin aquestes operacions hauran estat instruïts sobre les operacions a realitzar i els riscos a 
què estan exposats. 

 Els operaris que realitzin aquestes operacions hauran de tenir cobert el risc de caigudes a diferent nivell. 

 Les bastides es formaran sobre cavallets. Es prohibeix l'ús d'escales, bidons, piles de material, etc., Per a aquests fins, 
per evitar els accidents per treballar sobre superfícies insegures. 

 Es penjaran els elements ferms de l'estructura, cables a on amarrar el fiador de l'arnés de seguretat per a realitzar els 
treballs sobre cavallets en els llocs amb risc de caiguda des d'altura, segons detalls en plànols. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el sòl entorn dels 2 m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, es farà amb << portalàmpades estancs amb mànec aïllant >> i << reixeta >> de 
protecció de la bombeta. L'energia elèctrica alimentarà els portàtils a tensió de seguretat. 

 El transport d'equips i pintures es realitzarà preferentment sobre carretó de mà, per evitar sobreesforços. 

 S'acordonará la zona en què pugui caure residus de pintura durant les operacions, mitjançant cintes de banderoles i 
rètols de prohibit el pas. 

 Els pots de pintura, s'apilaran ordenadament repartits al costat dels talls en què s'hagin d'emprar, el més separats 
possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els pots de pintura, es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar accidents per 
ensopegades. 

  

 
 

Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Lluminosos 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de col·locació i posada en servei dels indicadors 
lluminosos. 
Per la col·locació dels indicadors lluminosos en les plantes i altres llocs previstos, s'utilitzaran escales de mà per 
descarregar i manipular durant la seva fixació. 
La zona de treball quedarà degudament senyalitzada. La instal·lació elèctrica es farà sense tensió a la línia. 
La il·luminació general i la il·luminació especial (llums de treball), quan sigui necessària, han de garantir uns nivells 
adequats de luminàncies. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig de les guies i conductors.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Punxades en les mans per maneig de guies i 
conductors  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per eines manuals  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços per postures forçades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocució.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Roba de treball. 
- Arnès de seguretat. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El magatzem per recollida de material elèctric s'ubicarà en el lloc assenyalat en els plànols. 

 En la fase d'obra d'obertura i tancament de regates s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de 
trepitjades o ensopegades 
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 El muntatge d'aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per personal especialista, en 
prevenció dels riscos pels muntatges incorrectes. 

 La il·luminació en els talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m de terra 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de <<tisores>>, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a manera de cavallets, per evitar els riscos per treballs 
sobre superfícies insegures i estretes. 

 La realització de cablejat, pengi i connexió de la instal·lació elèctrica de l'escala, sobre escales de mà (o bastides 
sobre cavallets), s'efectuarà un cop instal una xarxa tensa de seguretat entre les plantes <<sostre>> i la de suport a la 
qual s'executen els treballs, per eliminar el risc de caiguda des d'alçada. 

 La instal·lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, vols, ect.), sobre escales de mà (o bastides de cavallets), 
s'efectuarà un cop instal una xarxa tensa de seguretat entre les plantes <<sostre>> i la de suport en què s'executen els 
treballs, per eliminar el risc de caiguda des d'alçada. 

 Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d'escales de mà o de bastides sobre cavallets, en llocs amb risc 
de caiguda des d'alçada durant els treballs d'electricitat, si abans no s'han instal·lat les proteccions de seguretat 
adequades. 

 L'eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra els contactes 
amb l'energia elèctrica. 

 Les eines dels instal elèctrics el aïllament estigui deteriorat seran retirades i substituïdes per altres en bon estat, de 
forma immediata. 

 Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de l'edifici, l'últim cablejat que s'executarà serà el 
que va dins del quadre general de la <<companyia subministradora>>, guardant en lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió , Que seran els últims a instal·lar-se. 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser 
iniciades, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les connexions de 
mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes, d'acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 L'entrada en servei de les cel·les de transformació, s'efectuarà amb l'edifici desallotjat de personal, en presència de 
Direcció d'Obra i d'aquesta Direcció Facultativa. 

 Abans de fer entrar en servei les cel·les de transformació es procedirà a comprovar l'existència real a la sala, de la 
banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols químic sec i farmaciola, i que els operaris es troben 
vestits amb la roba de protecció personal. Una vegada comprovats aquests punts, es procedirà a donar l'ordre 
d'entrada en servei. 

  

 
 

Edificació - Senyalització i equipament - Indicadors - Rètols i plaques - Rètol i senyalització 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclouen en aquesta unitat, els senyals, indicadors, lluminosos o llums, que tenen com a finalitat, indicar, senyalitzar o 
donar a conèixer per endavant determinats perills. 
Quan les dimensions del senyal ho requereixin, s'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la seva fixació. 
En aquest cas, durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona del mateix ràdio a l'alçada de la mateixa més 5 m. 
En els treballs de senyalització exteriors, cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i  llums 
vermelles durant la nit. 
La instal·lació elèctrica es farà sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions d'hissat, fixació, anivellament i connexionat a la xarxa. 
     
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per maneig de xapes 
metàl·liques.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 

- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La senyalització s'ha de portar d'acord amb els principis professionals de les tècniques i del coneixement del 
comportament de les persones a qui va dirigida la senyalització i seguint les especificacions del projecte d'obra, i 
especialment, es basen: 

  

 1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridaner, perquè arribi a la persona interessada (suposa que cal 
anunciar els perills que es presenten en l'obra). 

 2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, un cop llegits, 
compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat (és que les persones 
percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'aquests 
senyals). 

  

 La recollida de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar ensopegades 

 Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, palets, etc. 

 La col·locació de cada un dels serveis el realitzarà personal especialitzat en aquest. 

 Les eines a utilitzar pels instal·ladors electricistes estaran protegides contra contactes elèctrics amb material aïllant 
normalitzat. Les eines amb aïllant en mal estat o defectuós seran substituïdes immediatament per altres que estiguin 
en bon estat. 

 Abans que les instal·lacions entrin en càrrega, es revisaran perfectament les connexions de mecanismes, proteccions i 
passos per pericós. 

 Els instal·ladors aniran equipats amb calçat de seguretat, guants aïllants, casc de seguretat, calçat aïllant de seguretat, 
roba de treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i eines aïllants. 

 En llocs on hi hagi instal·lacions en servei, s'han de prendre mesures addicionals de prevenció i amb l'equip necessari, 
descrit en el punt anterior. 

  

 
 

Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Esportiu 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou tot el mobiliari esportiu que prèviament s'hagi definit en el projecte d'obra i tinguin com a objectiu per a habilitar el 
centre esportiu. 
S'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la seva fixació. 
Durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona del mateix ràdio a l'alçada dels elements més 5 m.  
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada. 
La instal·lació elèctrica en els elements que hagin de connectar-se a la xarxa, s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de descàrrega, hissat, fixació, anivellament i connexionat 
a la xarxa quan sigui procedent 
  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls en mans per objectes i eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Aixafaments amb materials, eines o 
màquines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes des del mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops amb materials, eines, martells i 
maquinària lleugera.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega d'elements. 

 La recollida d'aquests mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar entrebancs, ha de abassegar de manera que no 
produeixi cap perill. 

 Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball. 

 Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, etc 
La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 

 
 

Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Sanitari 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou tot el mobiliari sanitari i dotacions sanitàries que prèviament s'ha definit en el projecte d'obra i tinguin com a objectiu 
habilitar la zona hospitalària establerta. 
S'utilitzarà un camió-grua per descarregar i abassegar degudament. 
El seu trasllat des del punt de recollida establert fins al lloc de treball es realitzarà mitjançant transpalets o carretons 
elevadors elèctrics. 
Cal que la zona de muntatge del mobiliari quedi degudament senyalitzada i s'impedeixi l'acostament de personal aliè al 
muntatge. 
La instal·lació elèctrica en els elements que hagin de connectar-se a la xarxa, s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de descàrrega, transport, fixació (amb realització 
d'ancoratges quan sigui procedent), anivellament i connexionat a la xarxa (quan sigui procedent) del mobiliari i dotacions 
sanitàries. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls en mans per objectes i eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Aixafaments amb materials, eines o 
màquines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes des del mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops amb materials, eines, martells i 
maquinària lleugera.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari sanitari i altres dotacions sanitàries. 

 La recollida d'aquests mai obstaculitzarà les zones de pas de persones i/o operaris, per evitar ensopegades, caigudes, 
despreniments o accidents, i havent d'abassegar-se de manera que no produeixi cap perill. 

 Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball. 

 Es retiraran les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, 
etc. 

La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 

 
 

Edificació - Senyalització i equipament - Mobiliari i equipament - Urbà 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou tot el mobiliari urbà (papereres, jocs infantils, bancs, testes ,...) que prèviament s'hagi definit en el projecte d'obra i 
tinguin com a objectiu habilitar la zona urbana. 
S'utilitzarà un camió-grua per descarregar i manipular durant la seva fixació. 
Durant el muntatge es deixarà lliure i acotada una zona del mateix ràdio a l'alçada dels elements més 5 m. Cal que la zona 
de treball quedi degudament senyalitzada. 
La instal·lació elèctrica en els elements que hagin de connectar-se a la xarxa, s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions de descàrrega, hissat, fixació (amb excavació 
d'ancoratges quan sigui procedent), anivellament i connexionat a la xarxa quan sigui procedent. 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls en mans per objectes i eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Aixafaments amb materials, eines o 
màquines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes des del mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops amb materials, eines, martells i 
maquinària lleugera.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari urbà. 

 La recollida d'aquests mai obstaculitzarà les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, caigudes 
o accidents, i havent d'abassegar-se de manera que no produeixi cap perill 

 Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball. 

 Es retiraran les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, 
etc. 

La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Aparcaments - Suports i cobertes metàl·liques 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Posada en obra i muntatge d'estructura per a cobertura de places d'aparcament situades a l'aire lliure, treballada i muntada 
a taller, composta de: 
 
A) Fonamentació per sabates i corretges de formigó armat fabricat en central, formigonades sobre capa de formigó de 
neteja. 
B) Pòrtic: formats per suports, bigues i corretges d'acer mitjançant unions soldades, amb imprimació antioxidant realitzada 
en taller. 
C) Coberta formada per xapa d'acer galvanitzat fixada a les corretges mitjançant eines. 
 
S'estudia igualment la col·locació de plaques d'ancoratge a fonamentació, solapes, accessoris de fixació, remats laterals, 
juntes d'estanquitat, trobades i peces especials de remat. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Formació de la capa de formigó de neteja per regularització. 
Col·locació de l'armadura de repartiment i esperes de la fonamentació. 
Abocament i compactació del formigó. 
Col·locació i anivellació de les plaques d'ancoratge. 
Guarit del formigó. 
Replanteig i marcat d'eixos de suports del pòrtic. 
Col·locació i muntatge de l'estructura metàl·lica dels pòrtics. 
Aplomat. 
Muntatge i unió de la xapa de coberta als pòrtics. 
Execució de trobades especials i rematades. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada de les piles de recollida de perfileria  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de càrregues suspeses  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per objectes pesats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Cops i/o talls a les mans i cames per objectes 
i / o eines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada de l'estructura.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Radiacions per soldadura amb arc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb el corrent elèctric.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Vestits per a temps plujós 
 
Per soldadors: 
 
- Pantalles de mà per a soldadura. 
- Manyoples de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polaines de soldador. 
- Elm de soldador. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 S'usarà l'arnès de seguretat en treballs en alçada, es col·locaran línies de vida amb poc recorregut, aquestes sempre 
seran d'acer. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements mitjançant eslingues d'acer enllaçades i proveïdes de ganxo amb pestells de 
seguretat. 

 S'habilitaran espais determinats per a la recollida la perfileria, segons s'assenyali en els plànols. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament sobre dorments de fusta de suports de càrregues establint capes fins a una alçada 
no superior a 1.50 m. 

 Els perfils s'apilaran classificats en funció de les seves dimensions. 

 Els perfils s'apilaran ordenadament per capes horitzontals. Cada capa a apilar es disposarà en sentit perpendicular a la 
immediata inferior. 

 Les operacions de soldadura en alçada, es realitzaran des de plataformes segures de treball de soldador. 

 Els perfils s'hissaran tallats a la mida requerida pel muntatge. S'evitarà l'oxitall en alçada, en la intenció d'evitar riscos 
innecessaris. 

 Les maniobres d'ubicació in situ dels perfils seran governades per tres operaris. Dos d'ells guiaran el perfil mitjançant 
sogues subjectes als seus extrems seguint les directrius del tercer. 

 Utilitzarem equips de protecció per a soldadura complets 

 Es prohibeix deixar la pinça i l'elèctrode directament a terra connectat al grup. S'exigeix l'ús de recull pinces. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris dins del radi d'acció de càrregues suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris directament sota talls de soldadura. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat de zones de vianants i 
jardí 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Posada en obra i muntatge de fanal amb distribució de llum radialment simètrica, amb lluminària i columna cilíndrica sobre 
fonamentació de formigó, proveïda de caixa de connexió i protecció, pica de terra, pericó de pas i derivació amb cèrcol i 
tapa de ferro fos. S'inclou la col·locació de làmpades, accessoris, elements d'ancoratge i equip de connexionat. 
 
Les operacions a realitzar en aquesta unitat d'obra són: 
 
Formació de fonamentació de formigó en massa. 
Preparació de la superfície de suport. 
Fixació de la columna. 
Col·locació del fanal. 
Col·locació de la llum i accessoris. 
Neteja de l'element. 
 

 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Treballs en intempèrie  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En la fase d'obra d'obertura de rases i excavacions s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de 
trepitjades o ensopegades. 

 Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux. 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents. 

 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 

 Les proves de funcionament de l'enllumenat seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per 
evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes. 

 Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Il·luminació exterior - Enllumenat viari 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Posada en obra i muntatge de columna per a enllumenat públic ancorada mitjançant perns a dau de fonamentació realitzat 
amb formigó en massa i lluminària decorativa, proveïda de difusor i làmpada de vapor de mercuri. S'inclou caixa de 
connexió i protecció, conductor interior, pica de terra, pericó de pas i derivació, proveïda de setge i tapa de ferro fos. 
 
Les operacions a realitzar en aquesta unitat d'obra són: 
 
Formació de fonamentació de formigó en massa. 
Preparació de la superfície de suport. 
Fixació de la columna. 
Col·locació d'accessoris. 
Neteja de l'element. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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 - Treballs en intempèrie  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma aïllants. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En la fase d'obra d'obertura de rases i excavacions s'esforcen l'ordre i la neteja de l'obra, per evitar els riscos de 
trepitjades o ensopegades. 

 Les zones de treball estaran ben il·luminats, entre els 200-300 lux 

 Acotarem les zones de treball per evitar accidents 

 Verificarem l'estat dels cables de les màquines portàtils per evitar contactes elèctrics 

 Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra els 
contactes amb l'energia elèctrica 

 Les proves de funcionament de l'enllumenat seran anunciades a tot el personal de l'obra abans de ser iniciades, per 
evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica de l'enllumenat es farà una revisió en profunditat de les 
connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o indirectes. 

 Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Tancament parcel·la - Portes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Muntatge i col·locació de porta reixat de fusteria metàl·lica i obertura manual, muntada sobre perfils rectangulars en cèrcol, 
per a accés de persones i/o vehicles. S'inclou així mateix la col·locació de frontisses o ancoratges metàl·lics laterals dels 
bastidors asseguts amb formigó, armadura portant del reixat i elements d'ancoratge, eines de seguretat i tancament, 
totalment muntada i en funcionament. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Excavació de terres. 
Replanteig. 
Col·locació i muntatge del pal de fixació. 
Instal·lació de la porta. 
Abocament del formigó. 
Muntatge del sistema d'obertura. 
Muntatge del sistema d'accionament. 
Repàs i greixatge de mecanismes.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La recollida de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar ensopegades 

 Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, etc. 

 La col·locació la realitzarà personal especialitzat en aquestes operacions 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Tancament parcel·la - Entramats metàl·lics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Posada en obra i muntatge de tanca elaborada en taller i muntada en obra, composta mitjançant entramat metàl·lic format 
per reixeta de platina d'acer formant quadrícula, bastidor amb unions electrosoldades i muntants de tub rectangular d'acer 
galvanitzat encastats en daus de formigó o paretons de fàbrica o formigó. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Marcat i situació dels punts d'ancoratge. 
Preparació dels punts d'ancoratge. 
Presentació dels trams de tanca. 
Aplomat i anivellació dels trams. 
Fixació dels trams mitjançant l'ancoratge dels seus elements.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per enfonsament o 
esfondrament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 La recollida de materials mai obstaculitzarà les zones de pas, per evitar ensopegades 

 Es retiraran les sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, embolcalls, etc. 

 La col·locació la realitzarà personal especialitzat en aquestes operacions 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
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Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Paviment vianant 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Formació de paviment vianant, realitzat amb sorra calcària, estesa i rasants amb motoanivelladora, sobre base ferm 
existent, estès, reforçat de vores, humectació, piconat i neteja. 
 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Càrrega i transport a peu de tall del material de farciment i regat del mateix. 
Estesa del material de farciment en capes de gruix uniforme. 
Perfilat de vores. 
Rec de la capa. 
Piconat mitjançant corró vibrador. 
Anivellació.  

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'elements amb arestes o 
vores tallants.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per evitar 
accidents per caigudes. 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació mitjançant 
baixants de runes. 

 Es prohibeix llançar la runa directament als llocs no previstos amb aquesta finalitat 

 Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Continus multicapa 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Formació de paviment continu llis per a exteriors amb trànsit de vianants, realitzat sobre superfície de formigó, mitjançant 
l'aplicació successiva de: 
 

 capa d'emprimat tapaporus i pont d'adherència 

 capa de morter autoanivellant polimèric, compost de ciment, resina, sorra de sílice i additius orgànics i inorgànics 

 acabat mitjançant capa de segellat amb resina impermeabilitzant, prèvia eliminació de la pols, preparació de la 
superfície suport, estès del morter autoanivellant amb màquina de bombeig en capa contínua, posterior desairejat i 
allisat amb plana dentada i/o pas de rasclet de pues. 

 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Preparació i neteja de la superfície suport. 
Replanteig de les juntes i draps de treball. 
Aplicació de la capa d'emprimat. 
Aplicació de la capa de morter. 
Aplicació de la capa de segellat. 
Neteja final de la superfície acabada.  

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 En els treballs de pavimentat realitzats a la intempèrie, es suspendran els treballs en condicions climatològiques 
adverses. 

 Procurarem tenir ventilada la zona on s'estigui aplicant els productes esmentats 

 Prestarem atenció en la utilització de compactadors mecànics per evitar atrapaments o cops. 

 Senyalitzarem les zones recentment formigonades per evitar accidents 

 En el maneig de pols de corindó, quars o colorants usarem guants i mascareta adequats al nivell de toxicitat del 
producte. 

 Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per evitar 
accidents per caigudes. 

 Materials emprats es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents per 
ensopegada. 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Els llocs en fase de treball es senyalitzaran mitjançant rètols de: "perill paviment relliscós". 

 Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 

 Utilitzarem genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 

 Utilitzarem màscares especials per evitar respirar els vapors produïts pel morter 

 Utilitzarem ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades en l'aplicació dels productes. 

 Es suspendran els treballs en condicions atmosfèriques adverses. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Continu de formigó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions que es detallen: 
 
Primerament es compactarà el terreny mitjançant mitjans mecànics. 
Col·locarem un encastat de grava per frenar l'ascensió capil·lar de l'aigua. 
Posarem un llit de sorra sobre la qual posarem un film de polietilè de galga 800. 
Col·locarem un mallat d'acer corrugat per evitar retraccions superficials. 
Abocarem el formigó mitjançant abocament directe des del camió-formigonera. 
Es vibrarà mitjançant regle vibrant. 
Empolvorem el colorant sobre la superfície fresca del formigó. 
Remolinat a bona vista mitjançant talochala superfície. 
Imprimirem mitjançant un motlle el dibuix que desitgem que sigui. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
- Cinturó portaeines. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 En els treballs de pavimentat realitzats a la intempèrie, es suspendran els treballs en condicions climatològiques 
adverses. 

 Procurarem tenir ventilada la zona on s'estigui aplicant els productes esmentats 

 Prestarem atenció en la utilització de compactadors mecànics per evitar atrapaments o cops. 

 Senyalitzarem les zones recentment formigonades per evitar accidents 

 En el maneig de pols de corindó, quars o colorants usarem guants i mascareta adequats al nivell de toxicitat del 
producte. 

 S'alternaran els treballs d'impressió del formigó amb els motlles per evitar postures forçades contínues. 

 Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per evitar 
accidents per caigudes. 

 Materials emprats es disposaran de manera que no obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents per 
ensopegada. 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Els llocs en fase de poliment es senyalitzaran mitjançant rètols de: "perill paviment relliscós". 

 Les polidores a utilitzar, tindran el manillar de maneig revestit de material aïllant de l'electricitat 

 Les polidores a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc elèctric. 

 Les polidores estaran dotades d'anell de protecció antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i les papers de vidre. 

 Els llots, producte dels polits, seran retirats sempre a zones no de pas i eliminats immediatament de la planta. 

 Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 

 Utilitzarem genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 

 Utilitzarem màscares especials per evitar respirar els vapors produïts pel morter. 

 Utilitzarem ulleres de protecció per protegir-nos esquitxades en l'aplicació dels productes. 
  

 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Rajoles i llosetes de formigó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 

Inicialment sobre el forjat o solera es tibarà una capa de sorra sobre la qual anirà estenent el morter de ciment cuidant que 
quedi una superfície contínua de seient del paviment. 
Prèviament a la col·locació de les rajoles i amb el morter fresc s'escamparà aquest amb ciment. 
Humitejades les rajoles, es col·locaran sobre la capa de morter a mesura que es vagi estenent. 
Finalment es tibarà la beurada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat per al farciment de juntes, i un cop seca 
s'eliminaran les restes de beurada de la mateixa i es netejarà la superfície. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Talls per maneig d'elements amb arestes o 
vores tallants.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Afeccions reumàtiques per humitats als 
genolls  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contacte amb el ciment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cossos estranys als ulls.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 No començaran les operacions mentre no estigui cobert el risc de caigudes a diferent nivell per buits horitzontals i 
escales, buits verticals, etc. per a això s'empraran baranes tipus ajuntament.  

 En cas necessari i si no és possible cobrir el risc mitjançant proteccions col·lectives, els operaris estaran equipats amb 
Arnés de seguretat. 

 El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per evitar lesions per treballar en atmosferes pulverulentes. 

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra circular, s'efectuarà situant-se el tallador a sotavent, per evitar tant 
com sigui possible respirar els productes del tall en suspensió. 

 Els buits a terra romandran constantment protegits amb les proteccions col·lectives establertes en la fase d'estructura. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux mesurats a una alçada sobre el paviment entorn a 1.50 
m. 

 La il·luminació mitjançant portàtils, s'efectuarà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> proveïts de reixeta 
protectora de la bombeta i alimentats a tensió de seguretat. 

 Es prohibeix la connexió dels cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella. 

 Les peces de paviment s'hissaran a les plantes sobre plataformes emplintades, correctament apilades dins de les 
caixes de subministrament que no es trencaran fins a l'hora d'utilitzar el seu contingut. El conjunt es fleixos o lligarà a la 
plataforma d'hissat o transport per evitar els accidents per vessaments de la càrrega. 

 Les peces de paviment soltes s'hissaran perfectament apilades a l'interior de gàbies de transport, per evitar accidents 
per vessament de la càrrega. 

 Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats a l'interior de gàbies d'hissada, per evitar accidents per 
vessament de la càrrega 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment soladas, per evitar 
accidents per caigudes. 

 Les caixes o paquets de paviment, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els 
accidents per ensopegada 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern d'obra, es tancarà l'accés, indicant itineraris 
alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Les caixes de les peces del paviment, s'apilarana les plantes repartides al costat dels talls on es vagi a instal·lar, 
situades el més allunyades possible a les obertures, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Paviments exteriors - Vorades i rigoles 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
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Inicialment sobre el suport es tibarà una capa de morter per al rebut lateral de la vorada. 
Les peces que formen el encintat estaran situats a màxim sobre el suport, va rebre amb el morter lateralment. 
L'elevació de la vorada sobre la rasant del ferm podrà variar, però haurà d'anar soterrat almenys en la meitat del seu cantó. 
Posteriorment, es tibarà la beurada de ciment de manera que les juntes quedin perfectament farcides. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El tall de les peces a màquina ('serrabiaixos' o 'serra de disc') s'ha de fer per via humida, submergint la peça a tallar en 
una galleda amb aigua, per evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 

 El tall s'executarà a la intempèrie, per evitar respirar aire amb gran quantitat de pols. 

 Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una alçada sobre el sòl al voltant dels 2 m 

 La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb <<portalàmpades estancs amb mànec aïllant>> i reixeta de protecció de 
la bombeta i alimentats a tensió de seguretat 

 Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella, en prevenció del risc elèctric. 

 Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació mitjançant 
baixants de runes. 

 Les caixes en recollida, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents de 
ensopegada. 

 Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments d'aigua, per 
evitar electrocucions 

 És obligatori l'ús del casc en el lloc de treball i per realitzar desplaçaments per les zones d'obra, en fases, amb risc de 
caiguda d'objectes. 

 Realitzarem els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 Utilitzarem genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Rígids - Paviment de formigó vibrat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta unitat d'obra s'inclouen les següents operacions: 
 
Tractaments previs de millora de la superfície existent: escombrat enèrgic i reg. 
Recollida de materials i fabricació del formigó en central de fabricació en obra, segons els criteris de dosificació indicats en 
el projecte d'obra. 
Transport del formigó fabricat mitjançant camions bolquet. Aquests disposaran de lones o cobertors per protegir el formigó. 
Posada en obra mitjançant pavimentada d'encofrats lliscants. Aquesta operació inclou l'extensió, vibració i enrasament del 
formigó fresc, així com la col·locació semiautomàtica dels passadors en les juntes 
Acabat, texturat i guarit del paviment: es realitzarà un remolinat mecànic o manual per eliminar la beurada superficial, i 
mitjançant raspalls metàl·lics es realitzarà un estriat sobre la superfície del paviment.  
 

 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per bolcada de 
màquines o vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments o cops amb vehicles.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Vestits per a temps plujós 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Armilla reflectant. 
- Protectors auditius. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
- Genolleres impermeables encoixinades. 
- Cinturó portaeines. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 No començaran les operacions mentre no estigui cobert el risc de caigudes a diferent nivell per buits horitzontals i 
escales, buits verticals, etc. per a això s'empraran baranes tipus ajuntament.  

 En cas necessari i si no és possible cobrir el risc mitjançant proteccions col·lectives, els operaris estaran equipats amb 
Arnés de seguretat. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament, quedant totes les revisions indicades en el llibre de manteniment. 

 Es prohibirà la permanència de personal en el radi d'acció de la maquinària 

 Havent operaris al peu del talús no es treballarà en la vora superior 

 Els maquinistes coneixeran perfectament el tipus de conducció, els seus riscos i les distàncies a les que han de 
suspendre els treballs 

 La maquinària disposarà de senyalització acústica de marxa enrere. 

 Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil il·limitada. 

 Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada queden obligats a utilitzar el casc de seguretat per 
abandonar la cabina en l'interior de l'obra. 

 La disposició de les màquines quan estiguin treballant ser tal que eviti tota mena d'interferències d'unes zones a altres. 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les interferències, tal com s'ha 
dissenyat en els plànols. 

 Les operacions de descàrrega d'àrids mitjançant camions bolquet amb maniobres de marxa enrere presentaran 
especial perill a causa de les males condicions de visibilitat del conductor. Per evitar possibles aquestes situacions de 
perill, les maniobres estaran dirigides per un especialista. La resta de treballadors presents en l'obra romandran 

 Si en algun tall fos necessari treballar en hores nocturnes, es disposarà d'il·luminació suficient, més intensa en els 
punts que es consideren més perillosos. 

 Es regaran periòdicament els talls de manera que s'evitin ambients amb pols Es senyalitzaran les zones recentment 
pavimentades per evitar accidents. 

 En els llocs de trànsit de persones s'acotaran amb corda de banderoles les superfícies recentment formigonades, a fi 
d'evitar accidents per caigudes. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
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Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Firmes - Rígids - Paviment de llambordí de formigó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra la seqüència d'operacions següents: 
 
Sobre el suport net s'estén inicialment el morter de ciment en sec, sobre la qual es col·locaran les llambordes en tires 
paral·leles i juntes. 
Es situaran sobre la rasant piconadores a cop de test fins aconseguir el perfil indicat en el projecte d'obra. 
Posteriorment es fregar el paviment i es tibarà la beurada de ciment amb sorra, de manera que quedin ben farcides les 
juntes. 
S'eliminaran les restes de la beurada i es netejarà la superfície. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies nocives o 
tòxiques.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes amb substàncies corrosives.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Mascaretes antipols amb filtre mecànic. 
- Roba de treball. 
- Armilla reflectant. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Faixa elàstica de subjecció de cintura. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 No començaran les operacions mentre no estigui cobert el risc de caigudes a diferent nivell per buits horitzontals i 
escales, buits verticals, etc. per a això s'empraran baranes tipus ajuntament.  

 En cas necessari i si no és possible cobrir el risc mitjançant proteccions col·lectives, els operaris estaran equipats amb 
Arnés de seguretat. 

 Els operaris tindran els equips de protecció individual corresponents per a la realització de les tasques. 

 El tall de les peces a màquina ('serrabiaixos' o 'serra de disc') s'ha de fer per via humida, submergint la peça a tallar en 
una galleda amb aigua, per evitar la formació de pols ambiental durant el treball. 

 Es prohibirà la connexió de cables elèctrics als quadres d'alimentació sense la utilització de les clavilles mascle-
femella, en prevenció del risc elèctric. 

 Els talls es netejaran de retalls i deixalles de pasta, apilant la runa ordenadament per a la seva evacuació. 

 Les caixes en recollida, mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas, per evitar els accidents de 
ensopegada. 

 Quan es manegi petita maquinària elèctrica s'evitarà que entri en contacte amb humitats o embassaments d'aigua, per 
evitar electrocucions 

 Es realitzaran els treballs de manera que no s'estigui en la mateixa postura durant molt de temps. 

 S'usaran genolleres protectores en els treballs i operacions realitzats a terra. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Haurà de mantenir-se el lloc de treball en bon estat d'ordre i neteja. 
  

 
 

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Bancs 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Posada en obra i col·locació de banc amb suport, de llistons de fusta, pintat i envernissat, amb suports de fosa, fixat amb 
tacs i cargols d'acer a la superfície suport. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Col·locació i fixació de les peces. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls en mans per objectes i eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Aixafaments amb materials, eines o 
màquines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes des del mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops amb materials, eines, martells i 
maquinària lleugera.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari urbà. 

 La recollida d'aquests mai obstaculitzarà les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, caigudes 
o accidents, i havent d'abassegar-se de manera que no produeixi cap perill 

 Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball. 

 Es retiraran les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, 
etc. 

La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Papereres 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Posada en obra i col·locació de paperera amb suport vertical, de tipus basculant amb clau, pintada amb pintura de polièster, 
subjecta mitjançant tacs i cargols d'acer. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 
Replanteig d'alineacions i nivells. 
Col·locació i fixació de les peces.  

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls en mans per objectes i eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Aixafaments amb materials, eines o 
màquines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes des del mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops amb materials, eines, martells i 
maquinària lleugera.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega del mobiliari urbà. 

 La recollida d'aquests mai obstaculitzarà les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, caigudes 
o accidents, i havent d'abassegar-se de manera que no produeixi cap perill 

 Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball. 

 Es retiraran les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, 
etc. 

 La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 
  

 
 

Edificació - Urbanització interior de la parcel·la - Mobiliari - Fonts 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Posada en obra i col·locació de font de fosa, amb aixetes de llautó i desguàs en cubeta, fixada amb tacs i cargols d'acer. 
 
Les operacions que s'inclouen en aquesta unitat d'obra són: 
 

 Replanteig d'alineacions i nivells. 

 Col·locació i fixació de les peces. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls en mans per objectes i eines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Aixafaments amb materials, eines o 
màquines.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes des del mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caigudes d'objectes: eines, aparells, etc.  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops amb materials, eines, martells i 
maquinària lleugera.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es senyalitzarà convenientment la zona de descàrrega de la font de fosa. 

 La recollida d'aquests mai obstaculitzarà les zones de pas de vianants i / o operaris, per evitar ensopegades, caigudes 
o accidents, i havent d'abassegar-se de manera que no produeixi cap perill 

 Les restes de cartonatge i embalatges es recolliran degudament per evitar accidents i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball. 

 Es retiraran les sobres de materials, terres d'excavació, eines i restes d'obra no col·locats com peces trencades, runes, 
etc. 

 La zona de recollida estarà degudament senyalitzada. 

 

Edificació - Neteja final d'obra i adequació de locals - Neteja d'estades i locals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou en l'estudi d'aquesta unitat final d'obra, totes les actuacions i pautes de prevenció necessàries per executar les 
activitats i treballs relacionats amb l'execució de la neteja final d'obra i adequació de locals: 
 

Eliminació de runes, rascat, escombrat i neteja de sòls, parets i sostres, segons unitats d'ocupació i espais interiors 
Condicionament de sòls per a lliurament de final d'obra 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i projecciones  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Electrocució  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes i materials  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Pols  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Soroll  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Intoxicacions per inhalació de substàncies o 
productes químics o nocius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Interferències i afecció a tercers  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants 
- Arnés de seguretat (en cas necessari) 
- Bates i micos de treball 
- Botes antilliscants. 
- Mascareta respiratòria. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Cinturó portaeines 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es senyalitzaran o balises les zones que estiguin acabat de fregar o mullades per evitar relliscades de tercers. 

 Durant l'enderrocat o la neteja de la pols en l'interior dels locals, aquests hauran d'estar convenientment ventilats. En 
cas d'excessives partícules en suspensió s'han d'utilitzar màscares respiratòries o si no es suspendran les operacions 
fins que les partícules en suspensió s'hagin decantat 

 Durant els treballs de neteja, totes les dependències en les que es realitzin aquests treballs hauran d'estar 
degudament il·luminades. 

 Tots els operaris que realitzen aquestes tasques han d'estar degudament equipats: portar bata o roba de treball, botes 
antilliscants i, en general, els equips de protecció individual necessaris en funció del risc existent. 

 Els productes i substàncies químiques utilitzades per a les operacions de neteja, s'han de fer d'acord amb les 
especificacions i recomanacions del fabricant. 

 En cas d'agressió o entrar indegudament en contacte amb un producte químic, s'haurà d'actuar d'acord amb les 
recomanacions establertes a la fitxa tècnica del producte i que d'acord amb la normativa haurà d'anar adherida a 
l'envàs. 

 En aquesta obra queda prohibida la utilització de productes o substàncies químiques que no disposin del marcatge CE. 
  

 
 

Edificació - Neteja final d'obra i adequació de locals - Neteja exterior de finestres i envidraments 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'inclou en l'estudi d'aquesta unitat final d'obra, totes les actuacions i pautes de prevenció necessàries per executar les 
activitats i treballs relacionats amb l'execució de la neteja de vidres i finestres exteriors: 
 
Eliminació de restes d'obra, preparació de vidres i neteja.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Atrapament de dits entre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Ferides per contacte amb objectes punxants  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Arnés de seguretat (en cas necessari) 
- Bates i micos de treball 
- Botes antilliscants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Tots els operaris que realitzen neteja de vidres per façanes o zones on puguin tenir caigudes a diferent nivell haurà 
d'emprar el preceptiu arnès de seguretat degudament ancorat a punts forts de l'estructura o suports dissenyats a 
aquest efecte amb sistema de fixació en brancals. 

 Es prohibeixen els treballs de neteja exterior de vidres i finestres quan les condicions climatològiques de temperatura, 
vent, boira o pluja siguin adverses. 

 Tots els operaris que realitzen aquestes tasques han d'estar degudament equipats: portar bata o roba de treball, botes 
antilliscants i, en general, els equips de protecció individual necessaris en funció del risc existent. 

 Els productes i substàncies químiques utilitzades per a les operacions de neteja de vidres i finestres, hauran de fer 
d'acord amb les especificacions i recomanacions del fabricant. 

 En cas d'agressió o entrar indegudament en contacte amb un producte químic, s'haurà d'actuar d'acord amb les 
recomanacions establertes a la fitxa tècnica del producte i que d'acord amb la normativa haurà d'anar adherida a 
l'envàs. 

 En aquesta obra queda prohibida la utilització de productes o substàncies químiques que no disposin del marcatge CE. 
  

 
 

8.2.7. Localització i identificació de treballs especials en l'obra 
 
Treballs en demolicions i enderrocaments 
 
Relació de normes específiques de seguretat durant les operacions de demolició i enderrocament de l'obra: 
 
 Durant la demolició en cas d'aparició d'esquerdes als edificis mitgers, es col·locaran testimonis, a fi d'observar 

els possibles efectes de la demolició i efectuar el seu apuntalament o consolidació si fos necessari. 
 Abans de suprimir els elements atirantados o d'arriostramiento s'hauran de suprimir o contrarestar les tensions 

que incideixen sobre ells.  
 Si els elements metàl·lics estan sotmesos estructuralment a tensió, es tindrà present l'efecte d'oscil·lació en 

realitzar el tall o suprimir les tensions. 
 Per als equips d'oxicorte hauran d'utilitzar-se equips de protecció individual específics i comprovant que els 

manorreductores de les ampolles les mànegues i bufador estan en bon estat, que disposen de vàlvules 
antirretroceso de flama, així com de la verticalitat de les ampolles i la seva estabilitat sobre el carro de transport 
són els correctes. 

 Haurà d'apuntalarse els elements en volada abans d'alleugerir els seus contrapesos. 
 El cercenado o desmuntatge d'un element arquitectònic, no maniobrable per una sola màquina, es realitzarà 

mantenint-ho suspès o apuntalado, planificant la maniobra combinada amb altres màquines, de manera que 
s'evitin les caigudes brusques i vibracions que poden transmetre's a la resta de l'edifici o als mecanismes de 
suspensió. Aquesta operació ha de ser dirigida obligatòriament per un Cap de Maniobra amb qualificació tècnica. 

 L'abatiment d'elements, es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels seus punts de suport, 
mitjançant la utilització d'un mecanisme que treballi per sobre de la línia de suport de l'element de tal forma que 
permeti el descens lent del mateix. 

 La bolcada només podrà realitzar-se per a elements desplaçables, no encastats, situats en façana fins a una 
altura de dues plantes i tots els de la planta baixa. Serà necessari prèviament, atirantar i/o apuntalar l'element, 
ragatar interiorment 1/3 del seu espessor o anul·lar els ancoratges, aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat de l'element. Es disposarà en el lloc de caiguda, de sòl consistent i d'una zona de costat no menor a 
l'altura de l'element, més la meitat de l'altura des d'on es llança. 

 Els compressors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran prèvia autorització de la Direcció Tècnica de l'obra, 
en previsió de transmissió de vibracions perjudicials a l'estructura de l'edifici i confrontants. 

 Cal efectuar apuntalaments fitacions i reforços, segons les necessitats oposades en la comprovació prèvia, 
durant el transcurs dels treballs: cornises, finestres, voltes, balconades, arcs, etc. Aquestes operacions es 
realitzaran d'a baix a a dalt. 

 S'instal·laran testimonis en edificacions confrontants per controlar el comportament dels aploms. 
 Després d'haver executat un abatiment, convé esperar un temps prudencial abans de tornar al mateix tall. 
 Es regarà freqüentment. Per a això es deixaran previstes preses d'aigua per al reg, per evitar la formació de pols 

durant els treballs. 
 Treballar sempre que sigui possible, amb vent posterior, perquè la pols no impedeixi la visibilitat a l'operador. 
 Sempre que sigui possible, col·locar l'equip sobre una superfície plana, preparada i buidada, situada prou lluny 

de les zones amb el risc d'esfondrament. 
 Quan el sòl estigui en pendent, frenar la màquina i treballar amb l'equip orientat cap al pendent. 
 Per a l'enderrocament i extracció, treballar de cara al pendent. 
 No derrocar amb la cullera elements de construcció en els quals l'altura per sobre del sòl sigui superior a la 

longitud de la projecció horitzontal del braç en acció. 
 La retirada de parallamps ionitzants a desmantellar, haurà de realitzar-se segons la legislació vigent, per 

empresa especialitzada (ENRESA), homologada per l'organisme de l'administració competent en matèria 
d'indústria. El personal haurà de romandre a tot moment allunyat en un radi mínim de 10 m del cap del 
parallamps ionitzant. Si l'edifici o estructura poden són massa elevats per a la maquinària disponible, serà 
necessari procedir a la demolició manual de les plantes superiors. 

 La demolició per mitjans mecànics pot produir vibracions que es transmetin a les instal·lacions adjacents i que 
danyin la seva estructura, afectant als elements constructius o causin molèsties als seus ocupants. Per 
solucionar-ho els dos edificis hauran de separar-se mitjançant mètodes manuals fins a crear un espai d'un metre 
d'ample com a mínim abans d'iniciar la demolició mecànica. S'hauran d'extremar les precaucions, no instal·lant la 
màquina a menys d'una distància equivalent a 1/2 de l'altura de l'edificació o element a demolir, o com a mínim 5 
m. 

 A causa de la gran energia mecànica transmesa, es vigilarà el trencament fràgil i ràpida del formigó, tenint en 
compte la resta de l'estructura i la seva repercussió per una descàrrega o distensió ràpida o instantània. 

 Es vigilarà la repercussió de la vibració en les edificacions confrontants i en la pròpia edificació mitjançant 
testimonis o sismògrafs. 

 Les zones d'operacions ha d'estar prou buidada com per permetre l'evolució dels mitjans mecànics que abaten 
d'una sola operació els elements importants de la construcció. 

 L'aparició de dipòsits o canalitzacions enterrades, així com filtracions de productes químics o residus de plantes 
de procés industrial, properes a l'edificació a demolir, han de ser posats en coneixement de la Direcció facultativa 
de l'obra. 

 És recomanable que el personal que intervingui en els treballs d'enderrocament i demolició, tinguin actualitzades 
i amb les dosis de reforç preceptives, les corresponents vacunes antitetànica i antitífica. 

 Detectada la presència de paràsits, xeringues o qualsevol altre vehicle de possible adquisició de malaltia 
contagiosa, es procedirà amb summa cura a la desinsectació o retirada a incinerador clínic, de les restes 
sospitoses. 

 En finalitzar la jornada no han de quedar elements de l'edifici en estat inestable, susceptibles de desplomi per 
acció del vent, condicions atmosfèriques o altres causes. 

 S'atirantarán en cas necessari i es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de 
l'edifici que puguin ser afectats per l'aigua. 

 Ha de comprovar-se que després de l'eliminació i descàrrega de parts de l'edificació, no s'ha danyat directament 
per trencament, les parts a conservar. 

 En suspendre els treballs, no han de quedar parts en equilibri inestable. 
 En cas d'impossibilitat material, s'aïllarà mitjançant obstacles físics i se senyalitzarà la zona susceptible de 

desplomi. 
 Es procedirà a la restitució de la vegetació i arbres de gran port, la servitud del qual de manteniment era prèvia a 

la demolició. 
 Realitzada la demolició, s'efectuarà una revisió general de les lesions ocasionades en les construccions 

circumdants (edificacions mitgeres, embornals, arquetes, pous, col·lectors, serveis urbans i línies afectades), 
restituint-les a l'estat previ a l'inici dels treballs. 

 Es comprovarà amb posterioritat a la demolició, la nova situació urbanística i el seu impacte en l'entorn per la 
desaparició de l'edificació i la nova configuració a adoptar en relació amb les condicions de partida prèvies a la 
demolició. 

 
 

8.2.8. Identificació de riscos no eliminats de caràcter general en l'obra 
 
En aquest apartat s'enumeren els riscos laborals que no poden predir-se i en conseqüència ser eliminats, ja que es 
corresponen amb el cas fortuït, la casualitat o es tracta de riscos inherents a la naturalesa humana. 
 
Ingestió de begudes alcohòliques: 
 
Encara que està prohibit prendre begudes alcohòliques en el recinte de l'obra, no es pot evitar la ingestió d'aquestes 
en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.), que normalment ho solen fer en algun bar de la zona. Les 
mesures preventives són: 
 
 L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació o signe estrany del personal de l'obra, obligant-los si 

fos necessari l'abandonament de la mateixa. 
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Ingestió i inhalació de drogues (incloses les fumades) i altres substàncies estupefaents: 
 
Està prohibit qualsevol tipus de droga toves o dures ingerides per qualsevol mitjà en el recinte de l'obra. No es pot 
evitar la ingestió d'aquestes en les hores de no treball (esmorzar, dinar, menjars, etc.) que normalment ho solen fer 
en algun bar de la zona. Les mesures preventives són: 
 
 L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació o signe estrany del personal de l'obra, obligant-los si 

fos necessari l'abandonament de la mateixa. 
 
Ús de telèfons mòbils: 
 
Està prohibit l'ús del telèfons mòbils en el recinte de l'obra. No es pot evitar que els treballadors disposin d'un mòbil i 
rebin trucades en situacions crítiques (manipulant maquinària per exemple). Les mesures preventives són: 
 
 L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació del personal de l'obra en la qual se sospiti que poden 

fer ús dels telèfons, obligant-los si fos necessari l'abandonament de la mateixa. 
 
Fumar en el recinte de l'obra: 
 
Està prohibit fumar en el recinte de l'obra. No es pot evitar que els treballadors puguin fumar en situacions crítiques 
(manipulant maquinària per exemple) o en llocs prohibits. Les mesures preventives són: 
 
 L'encarregat de l'obra haurà de vigilar qualsevol actuació del personal de l'obra en la qual se sospiti que poden 

fumar (controlant burilles o restes de paquets), obligant-los si fos necessari l'abandonament de la mateixa. 
 
Caigudes de persones al mateix nivell: 
 
El risc de caure al mateix nivell mai pot ser evitat, ja que les persones per pròpia naturalesa realitzen moviments, 
postures, comportaments, etc. que en qualsevol situació (en el treball i fora de la feina) poden patir una caiguda: 
 
 L'encarregat de l'obra haurà d'extremar les mesures de "Neteja i ordre en l'obra", per tal que una situació 

imprevista d'una caiguda, no origini riscos afegits. 
 
Insolacions: 
 
Durant l'execució de l'obra els treballadors, en molts moments, es troben exposats al sol (fonamentació, estructura, 
cobertes, etc.). La reacció de les persones enfront del sol és molt variada, ja que depèn de l'estat, edat, naturalesa 
física, situació temporal de la persona, treball realitzat, etc. Aquesta exposició pot produir a determinades persones 
marejos, afeccions a la pell, etc. 
Les mesures preventives són les següents: 
 
 Organitzar els treballs en les diferents zones de l'obra per evitar en el màxim possible portar el recorregut normal 

del sol. 
 Utilitzar la roba de treball obligatòria i filtres solars si l'exposició al sol és molt continuada. 
 Canviar el personal, si hi ha diversos, en el treball de tant en tant. 
 
Càrrega de combustible: 
 
La càrrega de combustible es farà amb el motor aturat i en fred, sense fuma perquè està prohibit i sense arrencar el 
vehicle fins haver tancat el tap del dipòsit del combustible. 
 
Accions provocades pel personal de difícil control abans d'haver-se realitzat: 
 
 Es prohibeix a tot el personal, la sortida de la zona d'ocupació de l'obra. 
 Es prohibeix encendre foc per a qualsevol ús. 
 Es prohibeix la crema de matolls, cartonatges, papers o restes vegetals. 
 Es prohibeix llançar objectes en combustió, així com llançar o abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de 

material combustible: papers, plàstics, vidres o qualsevol altre tipus de residu o escombraries. 
 Es prohibeix provocar danys mediambientals de qualsevol naturalesa tant en l'obra com en els seus voltants, 

especialment abocant o escampant residus (sòlids o líquids) de qualsevol naturalesa. 
 

 

8.2.9. Neteja i tasques de fi d'obra 
 
Les operacions de lliurament d'obra comporten determinades operacions de retirada de residus i runes, ordenació 
d'espais, retirada de mitjans auxiliars i neteja general d'espais. 
 
Identificació de riscos 
 

 Atropellaments i / o col·lisions 

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caigudes de persones a diferent nivell 

 Cops i / o talls amb objectes i / o màquines 

 Ambient amb pols en suspensió 

 Soroll 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
Mesures preventives 
 
Per a la neteja s'han d'usar les eines adequades al que es va a netejar. 
S'han de retirar totes les restes de materials, àrids, palets, runes, etc. o bé a llocs d'abassegaments o bé a 
abocadors autoritzades. 
Si interfereix amb el trànsit rodat o trànsit de persones, en aquestes activitats s'haurà de mantenir la senyalització. 
 
Equips de protecció individual 
 
Casc de seguretat 
Botes de seguretat amb puntera reforçada 
Guants 
 
Proteccions col·lectives 
 
Tanca perimetral de l'obra. 
 
Senyalització de seguretat 
 
Senyals de obligatorietat d'ús de casc, botes, guants. 
Senyals de prohibició de pas a tota persona aliena a les obres 
 
 

8.2.10. Serveis sanitaris i comuns de què està dotat aquest centre de treball 
 
Relació dels servicis sanitaris i comuns dels està dotat este centre de treball de l'obra, en funció del nombre de 
treballadors que vagen a utilitzar-los, aplicant les especificacions contingudes en els apartats 14, 15, 16 i 19 apartat 
b) de la part a de l'annex IV del R.D. 1627/97. 
 
Serveis higiènics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

 Disposarà d'instal·lació d'aigua calenta en dutxes i lavabos. 

 Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària, així mateix disposaran de 
ventilació independent i directa. 

 L'alçada lliure de sòl a sostre no serà inferior a 2,30 metres, a les dimensions mínimes de les cabines d'1 x 1,20 
metres. Les portes aniran proveïdes de tancament interior i impediran la visibilitat des de l'exterior. 

 Disposarà d'proveïment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment accessible a tots 
ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball. 

 S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable. 

 En els vàters que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats. 

 S'instal·larà un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada 10 treballadors o fracció. 

 Hi haurà un excusat amb descàrrega automàtica, d'aigua i paper higiènic, per cada 25 treballadors o fracció o per 15 
treballadores o fracció. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Perill d'incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants de goma per a neteja. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts o manipulin substàncies tòxiques se'ls facilitaran els mitjans 
especials de neteja necessaris. 
Es mantindrà net i desinfectat diàriament. 
Tindran ventilació independent i directa. 
Es tindrà precaució que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua potable. 
Els inodors i urinaris s'instal·laran i conservaran en degudes condicions de desinfecció, desodorització i supressió de 
emanacions. 
S'han de netejar diàriament amb desinfectant. 
Quan els excusats comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i tindran ventilació a l'exterior, natural 
o forçada 
Hauran extintors. 
Abans de connectar el escalfador elèctric comprovar que està ple d'aigua. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 
 

 
 

Vestuari 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

 La superfície mínima dels mateixos serà de 2.00 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-lo, instal·lant tants mòduls 
com siguin necessaris per cobrir aquesta superfície. 

 L'alçada mínima del sostre serà de 2.30 m. 

 S'habilitarà un tauler que contingui el calendari laboral, ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (en 
aquells capítols que no han estat derogats), ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica i les notes 
informatives de règim interior que la Direcció Tècnica de l'obra proporcioni. 

 Es disposarà de quarts de vestidors i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als treballadors d'un o 
altre sexe.  

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Perill d'incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants de goma per a neteja. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix disposaran de ventilació 
independent i directa. 
Els vestuaris estaran proveïts d'armaris o taquilles individuals amb la finalitat de poder deixar la roba i efectes personals. 
Aquests armaris han d'estar proveïts de claus. 
Hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal·lacions que permetin a cada 
treballador posar a assecar, si fos necessari la roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin, la roba de treball haurà de poder guardar-se separada de la roba de carrer i dels 
efectes personals. 
Hauran extintors. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 

Menjador 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Per cobrir les necessitats es disposarà en obra d'un menjador a raó de 1.20 m2 com a mínim necessari per cada 
treballador. 
El local comptarà amb les següents característiques: 
 

 Parets i sostres llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. 

 Il·luminació natural i artificial adequada. 

 Ventilació directa, i renovació i puresa de l'aire. 

 Disposarà de taules i cadires, escalfa-dinars, pileta amb aigua corrent i recipient per a recollida d'escombraries. 

 L'alçada mínima serà de 2.60 m. 

 Disposarà d'aigua potable per a la neteja d'estris i vaixella. 

 S'haurà d'instal·lar un menjador sempre que hi hagi un mínim de 25 treballadors que mengin en l'obra. 

 Hi ha d'haver uns lavabos propers a aquests locals. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Perill d'incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants de goma per a neteja. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

No es permetrà treure o trafegar aigua per a la beguda per mitjà d'atuells, barrils, galledes o altres recipients oberts o 
coberts provisionalment. 
Quedarà prohibit menjar, beure, introduir aliments o begudes en els locals de treball que representin perill per al treballador, 
o possibles riscos de contaminació d'aquells o aquests. 
S'indicarà mitjançant cartells si l'aigua és o no potable. 
Es tindrà precaució que les aigües residuals s'allunyin de les fonts de subministrament d'aigua potable. 
Hauran de reunir les condicions suficients d'higiene, exigides per la dignitat del treballador. 
Hauran extintors. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 
 

 
 

Farmaciola 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

 Es disposarà d'una farmaciola en lloc visible i de fàcil accés, col·locant al costat del mateix l'adreça i telèfon de la 
companyia asseguradora, així com el del centre assistencial més proper, metge, ambulàncies, protecció civil, bombers 
i policia, indicant en un plànol la via més ràpida que comunica l'obra en el centre assistencial més proper. 

 Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa. 

 Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament el usat. 
 
La farmaciola portàtil, tindrà un contingut mínim (d'acord al'annex VI.A.3 del Reial Decret 486/97) que aquí s'especifica: 
 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats 

 Gases estèrils 

 Cotó hidròfil 

 Venda 

 Esparadrap 

 Apòsits adhesius 

 Tisores 

 Pinces 

 Guants un sol ús 
 
 

L'Ordre TAS/2947/2007, estableix el contingut mínim de la farmaciola, sent els següents: 
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 Ampolla d'aigua oxigenada 

 Ampolla d'alcohol 

 Paquet de cotó atropellat 

 Sobres de gases estèrils 

 Benes 

 Caixa de tiretes 

 Caixa de bandes protectores 

 Esparadrap Singlot lèrgic 

 Tisora 11 cm cirurgia 

 Pinça 11 cm dissecció 

 Povidona iodada. 

 Sèrum fisiològic 5 ml 

 Venda Crepe 4 m × 5 cm. 

 Venda Crepe 4 m × 7 cm 

 Parells de guants làtex     
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes amb substàncies químiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants de goma per a neteja i reposició de productes. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

En l'obra sempre hi haurà un vehicle per poder fer el trasllat a l'hospital. 
A la caseta d'obra hi haurà un plànol de la zona on s'identificaran les rutes als hospitals més propers. 
Es posarà al costat de la farmaciola un rètol amb tots els telèfons d'emergència, serveis mèdics, bombers, ambulàncies, etc. 
S'ha de proveir un armariet contenint tot el nomenat anteriorment, com instal·lació fixa i que amb idèntic contingut, proveeixi 
a un o dos maletins-farmaciola portàtils, depenent de la gravetat del risc i la seva freqüència prevista. 
 

 
 

Oficina d'obra 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

A l'oficina d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el contingut mínim indicat per la legislació vigent, i un 
extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 13 A. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Perill d'incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Infecció per falta d'higiene  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants de goma per a neteja. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Hi haurà un extintor. 
Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 
No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 
No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 
Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 
No aixecar la caseta amb material ple. 
 

Sanitaris químics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'instal·larà per cobrir les necessitats sanitàries dels operaris a peu del tall, només durant el temps estrictament necessari. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes amb substàncies químiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants de goma per a neteja 
- Filtres (reposició de productes químics) 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. Així mateix disposaran de 
ventilació independent i directa. 

 Hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients. 

 Mai cargolar, clavar o reblar a les parets. 

 No realitzar cap tipus de pintades a l'interior i / o exterior. 

 No trepitjar sobre el sostre d'aquesta, ni dipositar cap tipus d'objectes. 

 Enganxar la caseta de les quatre cantonades per al muntatge / desmuntatge. 

 No aixecar la caseta amb material ple. 

 Una vegada usat el sanitari, moure repetides vegades la palanca d'accionament de la bomba de recirculació. 

 L'extracció de residus, neteja i condicionat del sanitari haurà de realitzar amb equip adequat i per personal instruït per 
a això. 

 El sanitari químic haurà de posicionar en horitzontal i terra ferma, per evitar vessaments del producte químic. 

 No s'haurà manipular els productes químics i dipòsits del sanitari si no es realitza per personal qualificat. 

 En cas d'emergència per ingestió o contacte amb el producte químic s'ha de seguir les instruccions del fabricant del 
mateix, per això seguir les instruccions de l'etiqueta (Qualificació de toxicitat: Nociu), que amb caràcter general es 
donen a continuació. 

 
Primers auxilis: 
 

a) Ingestió: Fer beure abundant aigua i provocar el vòmit. Traslladar immediatament el ferit a un hospital amb 
l'etiqueta del producte. 
b) Inhalació: Traslladar el ferit a l'aire lliure. Traslladar immediatament el ferit a un hospital perquè se li subministri 
oxigen i portar l'etiqueta del producte. 
c) Contacte amb la mucosa dels ulls: Rentar amb abundant aigua durant 10-15 minuts. Traslladar immediatament el 
ferit a un hospital amb l'etiqueta del producte 

d) Contacte amb la pell: Rentar intensament amb abundant aigua. Si manifesta posteriorment irritació a les zones traslladar 
immediatament el ferit a un hospital amb l'etiqueta del producte. 

 

8.2.11. Tallers 
 
Relació dels tallers que al llarg de l'execució de l'obra es van a establir en determinades àrees de la mateixa, 
conforme s'especifica en els plans. 
 
De tall i soldadura 
 
 El taller de tall i soldadura disposarà d'una distribució de les àrees de treball per garantir una bona organització, 

en la que predomini l'ordre i neteja. 
 Es compon de les següents àrees de treball:  
 

D'emmagatzematge de peces i perfils metàl·lics per ser muntats i elaborats. 
De tall i soldadura, separant les àrees si el tall s'efectua mitjançant radial. 
D'emmagatzematge de peces ja elaborades per ser transportades a peu d'obra.  

 
Els treballs que correspondran al taller de tall i soldadura seran els següents sense ordre de preferència: 
 
 Preparació dels elements que vénen de fàbrica: tall, armat i soldat. 
 Soldat de les plaques d'ancoratge als pilars. 
 Tall i soldat de perfils metàl·lics per traves entre pilars i bigues de formigó armat. 
 Tall i soldat de altres elements metàl·lics.  
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Il·luminació i font d'energia 
 
 El taller es proveirà d'un quadre de connexió elèctric, segons ve especificat en el plànol de detall d'aquest 

projecte d'obra. 
 il·lumini qualsevol àrea de treball del taller, si per a la seguretat i les bones condicions de treball així ho 

exigeixen. 
 En tot cas compleix amb el reglament sobre il·luminació en els centres de treball, i amb el reglament 

electrotècnic de baixa tensió.  
 
Identificació de riscos 
 
 Cremades 
 Exposicions a les radiacions perilloses que s'originaran durant el tall i soldadura. 
 Electrocucions 
 Intoxicacions o asfíxia deguda als fums tòxics o nocius que s'originen 
 Explosions o incendis 
 Colps, talls, etc., durant la manipulació o transport dels elements que estan fabricant o els que estan ja elaborats. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Els soldadors utilitzaran roba i equips de protecció antideflagrants, procurant que la roba no estigui bruta de 

greix, oli i qualsevol altra matèria inflamable. Si la seguretat ho exigeix també faran servir màscares o aparells 
respiratoris. 

 Prengui totes les mesures de seguretat per protegir les persones que estan treballant o passen a prop dels llocs 
on s'efectuen treballs de soldadura o tall, a més de taller que estaran perfectament localitzat i senyalitzat. 

 Disposi en cas necessari d'un extintor d'incendis apropiat per als materials que s'estiguin utilitzant o 
emmagatzemats i llest per a l'ús. 

 Prengui totes les mesures de precaució per impedir la presència de vapors i substàncies inflamables en llocs on 
s'efectuïn treballs de tall i soldadura, preferentment al taller. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat. 
 Roba de treball. 
 Guants de cuir. 
 Mascaretes de protecció. 
 
 
Ferralla 
 
 El taller de ferralla disposarà d'una distribució de les àrees de treball i organització en la qual predomini l'ordre i 

la neteja en els treballs. 
 
El taller es compon de les següents àrees de treball:  
 
 Magatzem d'acers classificats pels seus diàmetres i longituds. 
 Banc de tall. S'utilitzarà cisalla elèctrica i cisalla manual, estaran protegides sota sostre.  
 Banc de marcatge i doblat. S'utilitzarà dobladora manual. 
 Àrea de muntatge de les armadures. 
 Magatzem d'armadures modelades.  
 Els treballs que es realitzaran en aquest tipus de taller seran els específics de la manipulació d'acer i muntatge 

d'armadures. 
 

L'ordre dels treballs serà el següent: 
 
 S'emmagatzemaran els acers d'acord als seus diàmetres i longituds per facilitar la seva recerca. 
 Es tallaran els acers en les longituds que s'estableixi en el projecte d'obra. 
 Es doblaran les barres per on s'hagi realitzat la marxa. 
 Es muntaran les armadures acord amb els plànols d'especejament d'armadures en el projecte d'obra. 
 S'aniran emmagatzemant a mesura que acabant i ordenats d'acord a la seva posterior utilització. 
 Es col·locaran les armadures en obra.  
 

Il·luminació i font d'energia 
 
 El taller disposarà d'un quadre de connexions elèctriques, segons ve especificat en el pla d'aquest projecte 

d'obra. S'il·luminarà qualsevol àrea de treball del taller, si per la longitud i les bones condicions del treball així ho 
exigeixen. 

 En tot cas es complirà amb el Reglament sobre il·luminació Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
 
Identificació de riscos 
 
 Talls i punxades. 
 Electrocucions per manipulació de la cisalla. 
 Ferides i rascades per manipulació d'armadures. 
 Sobreesforços per manipulació de doblec manual. 
 Cremades per espurnes produïdes durant el tall dels rodons.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors  

 
 S'ha d'utilitzar roba i equip de protecció adequat.  
 Per tal de facilitar la seva manipulació, els ferros per al formigó armat s'han d'emmagatzemar d'acord amb les 

seves dimensions fent una classificació amb vista als seus diàmetres i longituds.  
 L'emmagatzematge dels ferros estarà sobre una plataforma elevada per evitar fatiga no necessària, per al 

personal que ho està manipulant.  
 Les piles dels rodons no han de ser molt altes i s'agafaran de manera que no puguin rodar o s'enfonsi la pila.  
 No s'ha d'aixecar, transportar o desplaçar una càrrega que excedeixi el seu pes o pugui comprometre la seva 

salut o seguretat. No llevant o transport càrregues manualment, si excedeixen de 50 kg màxim.  
 Es nomenarà un encarregat i responsable dels treballs que s'efectuen en l'obraer i en obra pel que fa al ferrallat 

dels acers.  
 La cisalla s'ha de mantenir ben afilada. No aproximar les mans ni els peus a la fulla. Utilitzar cisalles que tinguin 

una palanca de longitud adequada i un dispositiu anticaiguda.  
 Si la cisalla és elèctrica, complirà amb les normes de seguretat sobre aparells elèctrics manuals.  
 Tant la cisalla com la plegadora seran manejades per especialistes cuidant que utilitzin tots els elements de 

protecció personal necessaris per a aquest tipus de treball.  
 Els bancs de treball estaran folrats de planxa de ferro per evitar accidents produïts per estelles de fusta.  
 S'ha de disposar d'una àrea d'emmagatzematge d'armadures modelades endreçades segons el seu ordre 

d'utilització i s'apilaran de manera que, cap persona pugui ser lesionada per la caiguda o bolcada de les 
armadures i quedi espai suficient perquè les persones no ocupades directament a fer o desfer les piles perquè 
romanguin al marge de la zona on s'efectuen aquests treballs. A més que les piles que no quedin a prop de la 
vora d'una excavació de manera que comportin perill de despreniment i caigudes de terres o materials.  

 Les piles no han de quedar prop de la vora d'una excavació de manera que comportin perill de despreniment i 
caigudes de terres o de materials.  

 Abans d'extreure les piles d'armadures modelades, aclarida la zona de treball, tot el que pugui ocasionar perill 
d'accident, com obstacles, escapçadures de rodons, etc.  

 Procedir a agafar armadures modelades d'una pila des de la part superior d'aquesta i sempre baixa vigilància 
d'una persona competent.  

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat. 
 Roba de treball. 
 Guants de cuir. 
 Màscara de protecció.  
 

8.2.12. Magatzems 
 
Relació dels magatzems que al llarg de l'execució de l'obra es van a establir en determinades àrees de la mateixa, 
conforme s'especifica en els plans. 
 
Màquines eina 
 
Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de fer una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en els 
llocs de l'emmagatzematge cobert de les màquines d'eines. 
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El magatzem es compon de les següents àrees: 
 

D'emmagatzematge de les màquines eines. 
D'emmagatzematge de peces de les màquines eines. 
D'emmagatzematge d'accessoris de les màquines eines. 

  
Senyalització del Magatzem 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
 Marcatge dels accessos al magatzem. 
 Senyalització lluminosa d'emergència. 
  
Identificació de riscos. 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Cops, talls, etc. , Durant la manipulació o transport de les màquines eines. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants. 
 El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o en absència d'aquesta, artificial. 
 Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 
 Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna 

d'elles. 
 Comprovar que les instal·lacions s'adapten a les màquines eines a emmagatzemar. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de les màquines eines, i 

dels seus accessoris. 
 Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem. 
 
 
Petit material auxiliar 
 
Amb la distribució de les àrees de treball haurà d'haver una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en 
els llocs de l'emmagatzematge cobert de petit material auxiliar. 
 
El magatzem es compon de les següents àrees: 
 

D'emmagatzematge del petit material auxiliar, embalat. 
D'emmagatzematge del petit material auxiliar, solt. 
D'emmagatzematge de peces o accessoris del petit material auxiliar. 

 
Senyalització del Magatzem. 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat 
 Marcatge dels accessos al magatzem. 
 Senyalització lluminosa d'emergència. 
 
Identificació de riscos. 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del petit material auxiliar. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants. 
 El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o en absència d'aquesta artificial. 
 Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 

 Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna 
d'elles. 

 Comprovar que les instal·lacions s'adapten al petit material auxiliar emmagatzemar. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del petit material auxiliar, i 

dels seus accessoris. 
 Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem.  
 
 
Materials 
 
Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de preveure una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja 
en els llocs de l'emmagatzematge cobert del material. 
 
El magatzem es compon de les següents àrees: 
 

D'emmagatzematge del material, embalat. 
D'emmagatzematge del material, solt.  

   
Senyalització del Magatzem 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
 Marcatge dels accessos al magatzem. 
 Senyalització lluminosa d'emergència. 
 
Identificació de riscos 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Exposicions a les radiacions perilloses que es per determinats materials. 
 Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del material a emmagatzemar. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja en el magatzem i els seus voltants. 
 El magatzem tindrà il·luminació bé sigui natural o, si absència d'aquesta artificial. 
 El magatzem tindrà ventilació ja sigui natural o en la seva absència d'aquesta artificial, per evacuar les 

emanacions i vapors de certs materials. 
 Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 
 Les zones d'emmagatzematge, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna 

d'elles. 
 Comprovar que les instal·lacions s'adapten al material a emmagatzemar. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material. 
 Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 Es disposarà d'extintors a l'interior del magatzem. 
 
 
Aplecs - Paletitzat 
 
Amb la distribució de les àrees de treball es farà una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en els 
llocs de recollida de material paletitzat.  
   
Senyalització del Abassegament. 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
 Marcatge de la zona de recollida. 
 Es tancarà la zona de recollida. 
 
Identificació de riscos 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
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 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del material a apilar.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona d'abassegaments i els seus voltants. 
 Els operaris disposaran dels EPIs corresponents. 
 La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material paletitzat. 
 Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Aplecs amuntegats 
 
Amb la distribució de les àrees de treball s'ha de fer una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en els 
llocs de recollida de material a munt. 
   
Senyalització del Abassegament. 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
 Marcatge de la zona de recollida. 
 Es tancarà la zona de recollida. 
 
Identificació de riscos 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport del material a apilar. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona d'abassegaments i els seus voltants. 
 Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
 La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega del material emmagatzemat 

a munt. 
 Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Ferralla 
 
Es tractarà que amb la distribució de les àrees de treball hi hagi una bona organització, en la que predomini l'ordre i 
neteja en els llocs de recollida de ferralla. 
   
Senyalització del Abassegament. 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
 Marcatge de la zona de recollida de ferralla. 
 Es tancarà la zona de recollida de ferralla.  
 
Identificació de riscos 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport de la ferralla.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona d'abassegaments i els seus voltants. 

 Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
 La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la ferralla. 
 Es col·loqués l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Fustes 
 
Amb la distribució de les àrees de treball hi haurà una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en els 
llocs de recollida de fustes. 
   
Senyalització del Abassegament. 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
 Marcatge de la zona de recollida de fustes. 
 Es tancarà la zona de recollida de fustes. 
 
Identificació de riscos 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport de la fusta. 
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona d'abassegaments i els seus voltants. 
 Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
 La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la fusta. 
 Es col·locarà l'adequada senyalització. 
 
 
Aplecs - Runes 
 
Amb la distribució de les àrees de treball haurà d'haver una bona organització, en la que predomini l'ordre i neteja en 
els llocs de recollida de runes. 
   
Senyalització del Abassegament 
 
 Senyalització d'accés només a personal autoritzat. 
 Marcatge de la zona de recollida de runes. 
 Es tancarà la zona de recollida de runes. 
 
Identificació de riscos 
 
 Caiguda d'objectes per desplom. 
 Caiguda d'objectes per esfondrament. 
 Caiguda de persones al mateix nivell. 
 Cops, talls, etc., Durant la manipulació o transport de les runes.  
 
Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 
 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja a la zona d'abassegaments i els seus voltants. 
 Els operaris disposaran dels EPIS corresponents. 
 La zona de recollida, càrrega, descàrrega i moviment de material, es trobarà delimitades, cadascuna d'elles. 
 La seva ubicació permetrà una fàcil comunicació per facilitar la càrrega i descàrrega de la runa. 
 Es col·locarà l'adequada senyalització. 
. 
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9. Prevenció en els equips tècnics 
 
Relació de maquines, ferramentes, instruments o instal·lació emprats en l'obra que complixen les condicions 
tècniques i d'utilització que es determinen en l'annex IV del R.D. 1627/97 així com en la seua reglamentació 
especifica i que van a utilitzar-se o la utilització de la qual està prevista en esta obra, amb identificació dels riscos 
laborals indicant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos, incloent la 
identificació de riscos en relació amb l'entorn de l'obra en què es troben. 
 

9.1. Maquinària d'obra 
 
9.1.1. Maquinària de moviment de terres 
 
Excavació - Retroexcavadora 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La retroexcavadora s'emprarà bàsicament per obrir trinxeres destinades a canonades, cables, drenatges, etc. així com per 
l'excavació de fonaments per a edificis i l'excavació de rampes en solars quan l'excavació d'aquests s'ha realitzat amb pala 
carregadora. 
Utilitzarem aquest equip perquè permet una execució precisa, ràpida i la direcció del treball està constantment controlada. 
La força d'atac de la cullera és molt més gran que en la dragalina, la qual cosa permet utilitzar-la en terrenys relativament 
durs. Les terres no poden dipositar més que a una distància limitada per l'abast dels braços i les plomes. 
Les culleres estan muntades en l'extremitat del braç, articulat al capdavant de ploma, aquesta al seu torn, està articulada 
sobre la plataforma. 
L'operació de càrrega es fa per tracció cap a la màquina com a l'extensió del braç permet la descàrrega. 
L'obertura de rases destinades a les canalitzacions, a la col·locació de cables i de drenatges, es facilita amb aquest equip; 
l'amplada de la cullera és la que determina la de la rasa. Aquesta màquina s'utilitza també per a la col·locació i instal·lació 
dels tubs i drens de gran diàmetre i per efectuar el farciment de l'excavació. 
Quan el lloc disponible ho permeti s'utilitzarà aquest mateix equip per efectuar les excavacions en rasa requerides per les 
fonamentacions d'edificis. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada de la màquina  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Xoc contra altres vehicles  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Seccionament o aixafament de membres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de pedres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments per falta de visibilitat, velocitat 
inadequada o altres causes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
- Protecció de l'aparell respiratori en treballs amb terres amb partícules de pols en suspensió, s'haurà de fer ús de màscares 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Hauran d'anar proveïdes de cabina antibolcada, seient anatòmic i disposició de controls i comandaments perfectament 
accessibles per l'operari. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que disminueixin la 
seguretat de la circulació de la maquinària. 

 No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic de seguretat. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 

 La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb la màxima 
estabilitat. 

 Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 

 La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

 Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 

 Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés 

 Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala. 

 Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc d'excavació. 

 S'acotarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. Sé prohibeix a la zona 
la realització de treballs la permanència de persones. 

 Es prohibirà en aquesta obra utilitzar la retroexcavadora com una grua, per a la introducció de peces, canonades, etc., 
a l'interior de les rases. 

 Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les rases o rases, a la zona d'abast del braç de la retro. 

 Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 
  

 
 

Excavació - Excavadora giratòria 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina la utilitzarem en obra per realitzar treballs d'excavació, moviment i desplaçament de terres, runes o 
materials, petits, enderrocs, així com càrregues sobre vehicles de transport. 
Es tracta d'una màquina amb les característiques bàsiques de la retroexcavadora però amb una major capacitat i versatilitat 
de treball, donades les seves dimensions i condicions hidràuliques. 
 
Tasques assignada en obra: 
 

 Excavació a llarg abast de terres a cel obert, rases i pous. 

 Moviment i desplaçament de terres. 

 Càrrega de terres i runes en vehicles de transport, cintes transportadores, contenidors, màquines matxucadores, etc. 

 Reblert amb terres de buidats, rases i pous. 

 Neteja i anivellat de terrenys. 

 Treballs de demolició primària. 

 Enderrocs. 

 Moviment de càrregues. 

 Manipulació de materials. 

 etc. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de terres per enfonsament o 
esfondrament  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per bolcada de 
màquines o vehicles  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes tèrmics  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  
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 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Ambient pulvigeno  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Cinturó elàstic antivibratori. 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que minvin la seguretat 
de la circulació de la maquinària. 

 No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic de seguretat. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada. 

 La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

 Es prohibirà transportar persones. 

 Es prohibirà hissar persones per a accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 

 Es prohibirà arrencar el motor sense abans cerciorar-se que no hi ha ningú en l'àrea d'operació de la pala. 

 Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc d'excavació. 

 Es fitarà a una distància igual a la de l'abast màxim del braç excavador, l'entorn de la màquina. Es prohibeix a la zona, 
la realització de treballs o la permanència de persones. 

 Es prohibirà en aquesta obra utilitzar l'excavadora com una grua, per a la introducció de peces, canonades, etc., a 
l'interior de les rases. 

 Es prohibirà realitzar treballs a l'interior de les trinxeres o rases, en la zona d'abast del braç de l'excavadora. 

 Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici dels 
treballs. 

  

 
 

Excavació - Pala carregadora 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La utilització de pales muntades sobre tractor són màquines necessàries en aquesta obra, ja que són aptes per a diversos 
treballs, però especialment per a moviment de terres. 
La pala carregadora, és a dir la pala mecànica composta d'un tractor sobre erugues o pneumàtics equipat d'una cullera amb 
la qual el moviment d'elevació s'aconsegueix mitjançant dos braços articulats, realitzarà diverses funcions. 
La funció específica de les pales carregadores en aquesta obra és la càrrega, transport a curta distància i descàrrega de 
materials. 
Es podran utilitzar alguna d'aquests tres tipus: 
 

 a) Amb cullera dotada de moviment vertical. 
 b) Amb cullera que descarrega cap enrere. 
 c) Amb cullera dotada de moviments combinats horitzontals i verticals. 
 

Alguna d'aquestes pales carregadores tenen moviment de rotació, però només són utilitzables en terrenys molt tous o terres 
prèviament esponjades. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada de la màquina  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Xoc contra altres vehicles  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Seccionament o aixafament de membres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de pedres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments per falta de visibilitat, velocitat 
inadequada o altres causes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que disminueixin la 
seguretat de la circulació de la maquinària. 

 No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o pòrtic de seguretat. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 

 La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se, amb la màxima 
estabilitat. 

 Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 

 La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

 Es prohibirà transportar persones a l'interior de la cullera. 

 Es prohibirà hissar persones per accedir a treballs puntuals mitjançant la cullera. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés 

 Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la pala. 

 Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc d'excavació. 

 Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 
  

 
 

Màquines  perforadores de pilons - Màquina de pilonar per clava 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els pilons prefabricats seran posats en l'obra mitjançant la clava d'aquests. 
Els pilons per clava sobre el terreny, bé sigui del tipus Martinet o maça Diesel- (Delmag), de  caiguda lliure , o amb -Martell 
pneumàtic-, són màquines per l'enfonsament de pilons mitjançant cop sobre el cap per mitjà de una maça que és guiada i 
es deixa caure sobre l'estaca que ha de ser clavada. 
Normalment l'aixecament de la maça es realitza per cables, i el desplaçament de la maquinària es realitza mitjançant 
erugues. 
El procediment escollit es considera que per la naturalesa dels terrenys de l'obra és el més apropiat des del punt de vista de 
la seguretat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  
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 - Cops pel maneig d'eines i objectes pesats  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Caigudes accidentals d'elements de la 
mateixa màquina  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Els pilons s'hissaran suspeses de manera que la càrrega sigui estable i segura. 

 Es suspendran els treballs quan existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km / h. 

 La maquinària de clava, quan no estigui en ús, s'ha de mantenir en posició tal que quedi assegurada la impossibilitat 
de moviments o caigudes accidentals d'elements d'aquesta. 

 Els treballadors sotmesos a un nivell de soroll continu o d'impacte, que superi les limitacions establertes per la 
normativa, han d'estar proveïts de taps o auriculars d'amortiment del nivell sonor 

 Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 

 Les maniobres de la màquina seran dirigides per un especialista. 

 Es respectarà en tot moment les indicacions adherides a la màquina, i es farà que les respectin la resta de personal 

 No es permetrà que la resta de personal pugi a la cabina i manegi els comandaments, ja que poden provocar 
accidents. 

 Estes màquines compliran la normativa emanada de la Instrucció Tècnica. 

 El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

 La màquina tindrà al dia el llibre de manteniment. 
  

 
 

Màquines  perforadores de pilons - Màquina de pilonar Micropilons 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El sistema d'execució triat per a la realització dels micropilons, precisa d'aquesta maquinària perforadora, en general 
pesada i sorollosa, que pot provocar efectes secundaris durant les operacions a les edificacions, com sorolls i vibracions. 
Una de les seves avantatges i la raó per la qual s'ha decidit utilitzar-la, és perquè tot i ser pesada, és prou lleugera com per 
utilitzar-la en l'obra ja que permet conèixer de manera precisa els terrenys trobats durant les operacions d'extracció de 
terres a mida que es realitza la perforació, particularment l'estrat sobre el qual descansa la punta del micropiló. 
La seva aplicació està indicada perquè l'estrat resistent dels terrenys de l'obra estan situats a un certa profunditat, perquè el 
diàmetre del piló és reduït i perquè el nivell freàtic dificulta la fonamentació directa. 
 
Hi ha diversos mètodes per micropilons que són a base de pilots perforades amb cullera, amb hèlix o amb barrina contínua. 
La característica és comuna a tots ells ja que el procediment emprat consisteix en la realització d'extracció de terres, de 
manera que el sistema escollit es considera que per la naturalesa dels terrenys de l'obra és el més apropiat des del punt de 
vista de la seguretat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops pel maneig d'eines i objectes pesats  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Caigudes accidentals d'elements de la 
mateixa màquina  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Els treballadors sotmesos a un nivell de soroll continu o d'impacte, que superi les limitacions establertes per la 
normativa vigent, han d'estar proveïts de taps o auriculars d'amortiment del nivell sonor. 

 La màquina de perforació, quan no estigui en ús, s'ha de mantenir en posició tal que quedi assegurada la impossibilitat 
de moviments o caigudes accidentals d'elements d'aquesta. 

 Es suspendran els treballs quan existeixi vent amb una velocitat superior a 50 km /h, i en general en condicions 
climatològiques desfavorables. 

 Diàriament es revisarà l'estat dels dispositius de maneig abans de començar els treballs. 

 S'evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les àrees de treball. 

 Les maniobres de la màquina seran dirigides per un especialista. 

 Es respectarà en tot moment les indicacions adherides a la màquina, i fer que les respectin la resta de personal. 

 No es permetrà que la resta de personal pugi a la cabina de la micropilonadora i manegi els comandaments, ja que 
poden provocar accidents. 

 Les màquines compliran la normativa emanada de la Instrucció Tècnica. 

 El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

 La màquinade micropilonar tindrà al dia el llibre de manteniment. 
  

 
 

9.1.2. Màquines i Equips d'elevació 
 
Grua autopropulsada 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les grues autopropulsadas s'utilitzaran per a operacions d'elevació de càrregues, col·locació i posada en obra de materials i 
equips. 
En el més ampli sentit de la seva accepció considerem grua autopropulsada a tot conjunt format pel vehicle portante, sobre 
rodes o sobre erugues, el sistemes de propulsió i adreça propis sobre el xassís de la qual s'acobla l'aparell d'elevació tipus 
ploma. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada de la grua  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes en pujar o en baixar  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atropellament de persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Desplomi de la càrrega  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops por la caída de paramentos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Desplomi de l'estructura en muntatge  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades en fer el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte elèctric  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb objectes tallants o punxants  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Xocs  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o en defecte d'això s'haurà 
sotmès a posada en conformitat d'acord amb el que especifica el RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina hauran d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar 
en l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en perfecte 
estat. 

 Abans d'iniciar les maniobres de càrrega es comprovarà l'estabilitat del terreny on col·locar la grua, s'instal·laran 
tascons d'immobilització en les rodes i es fixaran els gats estabilitzadors. 

 Les maniobres en la grua seran dirigides per un especialista. 

 Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat. 

 Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

 El gruista tindrà a tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides per un 
especialista. 

 Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 

 Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talusos. 

 Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 

 Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 

 Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 

 El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

 La grua autopropulsada tindrà al dia el llibre de manteniment. 

 S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en 
obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents. 

 No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 Km. /h. 
 
1º) Davant el risc de bolcada, s'admet que una grua és segura contra el risc de bolcada quan, treballant en l'aresta de 
bolcada més desfavorable, no bolca en tant es compleixen les condicions imposades pel seu constructor, entenent-se per 
aresta de bolcada més desfavorable aquella de les línies definides per dos suports consecutius la distància dels quals a la 
vertical que passa pel centre de gravetat de tota la màquina, és menor.  
 

 Aquesta distància, per a cada posició i abast de la ploma, és més petita com més gran és l'angle que forma el plànol 
horitzontal amb el definit per la plataforma basi de la grua i com el moment de bolcada té per valor el producte 
d'aquesta distància pel pes total de la màquina, és de vital importància que la seva anivellació sigui adequada perquè 
el mínim moment de bolcada que pugui resultar sobre l'aresta més desfavorable durant el gir de la ploma sigui sempre 
superior al màxim moment de càrrega admissible, que en cap cas haurà de sobrepassar-se.  

 És per això pel que davant aquest risc haurà de procedir-se actuant com segueix: 
 
A) Sobre el terreny: 
 

 Es comprovarà que el terreny té consistència suficient perquè els suports (erugues, rodes o estabilitzadors) no 
s'enfonsin en el mateix durant l'execució de les maniobres. 

 L'emplaçament de la màquina s'efectuarà evitant les irregularitats del terreny i esplanant la seva superfície si calgués, 
a fi d'aconseguir que la grua quedi perfectament anivellada, anivellació que haurà de ser verificada abans d'iniciar-se 
els treballs que seran detinguts de forma immediata si durant la seva execució s'observa l'enfonsament d'algun suport. 

 Si la transmissió de la càrrega es realitza a través d'estabilitzadors i el terreny és de constitució argilenca o no ofereix 
garanties, és preferible ampliar el repartiment de càrrega sobre el mateix augmentant la superfície de suport mitjançant 
bases constituïdes per una o més capes de travesses de ferrocarril o taulons, d'almenys 80 Mm. d'espessor i 1.000 
mm. de longitud que s'interposaran entre terreny i estabilitzadors creuant ordenadamente, en el segon suposat, els 
taulons de cada capa sobre l'anterior. 

 
B) Sobre els suports: 
 

 En treballar amb grua sobre rodes transmetent els esforços al terreny a través dels pneumàtics, es tindrà present que 
en aquestes condicions els constructors recomanen generalment major pressió d'inflat que la que hauran de tenir 
circulant, per la qual cosa abans de passar d'una situació a una altra és de gran importància la correcció de pressió 
amb la finalitat de que a tot moment s'adecuen a les normes establertes pel fabricant. 

 Així mateix en casos de transmissió de càrregues a través de pneumàtics, la suspensió del vehicle portante ha de ser 
bloquejada amb l'objecte que, en mantenir-se rígida, es conservi l'horitzontalitat de la plataforma basi en qualsevol 
posició que adopti la fletxa i per evitar moviments imprevists d'aquell, a més de mantenir-se en servei i bloquejat al fre 
de mà, es calçaran les rodes de forma adequada. 

 Quan la grua mòbil treballa sobre estabilitzadors, que és el recomanable encara quan el pes de la càrrega a elevar 
permeti fer-ho sobre pneumàtics, els braços suportis d'aquells hauran de trobar-se estesos en la seva màxima longitud 
i, mantenint-se la correcta horitzontalitat de la màquina, es donaran als gats l'elevació necessària perquè els 
pneumàtics quedin totalment separats del sòl. 

 

C) En la maniobra: 
 

 L'execució segura d'una maniobra exigeix el coneixement del pes de la càrrega pel que, de no ser prèviament conegut, 
haurà d'obtenir-se una aproximació per excés, cubicándola i aplicant-li un pes específic entre 7,85 i 8 Kg. /dm3 per a 
acers. Al pes de la càrrega se li sumarà el dels elements auxiliars (estrobos, grillons, etc.). 

 Conegut el pes de la càrrega, el gruista verificarà en les taules de treball, pròpies de cada grua, que els angles 
d'elevació i abast de la fletxa seleccionats són correctes, de no ser així haurà de modificar algun d'aquests paràmetres. 

 En operacions tals com a rescat de vehicles accidentats, desmantellament d'estructures, etc., la maniobra ha de 
realitzar-se posant en ella una gran atenció doncs si la càrrega està aprisionada i la tracció no s'exerceix verticalment, 
el propi angle de tir pot ser causa que sobre l'aresta de treball es produeixi un moment de càrrega superior al màxim 
admissible. 

 D'altra banda han d'evitar-se oscil·lacions pendulares que, quan la massa de la càrrega és gran, poden adquirir 
amplituds que posarien en perill l'estabilitat de la màquina, per la qual cosa en l'execució de tota maniobra s'adoptarà 
com a norma general que el moviment de la càrrega al llarg d'aquella es realitzi de forma harmoniosa, és a dir sense 
moviments bruscs doncs la suavitat de moviments o passos que se segueixen en la seva realització incideixen més 
directament en l'estabilitat que la rapidesa o lentitud amb que s'executin. 

 En qualsevol cas, quan el vent és excessiu el gruista interromprà temporalment el seu treball i assegurarà la fletxa en 
posició de marxa del vehicle portante. 

 
2º) Davant el risc de precipitació de la càrrega, com generalment la caiguda de la càrrega es produeix per enganxi o 
estrobado defectuosos, per trencaments de cables o altres elements auxiliars (eslingues, ganxos, etc.) o com a 
conseqüència del xoc de l'extrem de la fletxa o de la pròpia càrrega contra algun obstacle pel que per evitar que aquella 
arribi a materialitzar-se s'adoptaran les següents mesures: 
 
A) Respecte a l'estrobado i elements auxiliars: 
 

 L'estrobado es realitzarà de manera que el repartiment de càrrega sigui homogeni perquè la peça suspesa quedi en 
equilibri estable, evitant-se el contacte d'estrobos amb arestes vives mitjançant la utilització de salvacables. L'angle 
que formen els estrobos entre si no superarà en cap cas 120º havent-se de procurar que sigui inferior a 90º. En tot cas 
haurà de comprovar-se en les corresponents taules, que la càrrega útil per a l'angle format, és superior a la real. 

 Cadascun dels elements auxiliars que s'utilitzin en les maniobres (eslingues, ganxos, grillons, granotes, etc.) tindran 
capacitat de càrrega suficient per suportar, sense deformar-se, les solicitacions a les quals estaran sotmesos. Es 
rebutjaran aquells cables els fils trencats dels quals, explicats al llarg d'un tram de cable de longitud inferior a vuit 
vegades el seu diàmetre, superin el 10 per cent del total dels mateixos. 

 
B) Respecte a la zona de maniobra: 
 

 S'entendrà per zona de maniobra tot l'espai que cobreixi la ploma en el seu gir o trajectòria, des del punt d'amarri de la 
càrrega fins al de col·locació. Aquesta zona haurà d'estar lliure d'obstacles i prèviament haurà estat senyalitzada i 
fitada per evitar el pas del personal, en tant duri la maniobra. 

 Si el pas de càrregues suspeses sobre les persones no pogués evitar-se, s'emetran senyals prèviament establerts, 
generalment sonores, amb la finalitat de que puguin posar-se a resguard de possibles despreniments d'aquelles. 

 Quan la maniobra es realitza en un lloc d'accés públic, tal com una carretera, el vehicle-grua disposarà de llums 
intermitents o giratòries de color groc-acte, situades en el seu plànol superior, que hauran de romandre enceses 
únicament durant el temps necessari per a la seva execució i amb la finalitat de fer-se visible a distància, especialment 
durant la nit. 

 
C) Respecte a l'execució del treball: 
 

 En tota maniobra ha d'existir un encarregat, amb la formació i capacitat necessària per poder dirigir-la, que serà 
responsable de la seva correcta execució, el qual podrà estar auxiliat per un o diversos ajudants de maniobra, si la 
seva complexitat així ho requereix. 

 El gruista solament haurà d'obeir les ordres de l'encarregat de maniobra i dels ajudants, si escau, els qui seran 
fàcilment identificables per distintius o abillaments que els distingeixin dels restants operaris. 

 Les ordres seran emeses mitjançant un codi de posats que hauran de conèixer perfectament tant l'encarregat de 
maniobra i els seus ajudants com el gruista, qui al seu torn respondrà per mitjà de senyals acústics o lluminoses. 
Generalment s'utilitza el codi de senyals definit per la Norma UNEIX. 

 Durant l'hissat de la càrrega s'evitarà que el ganxo aconsegueixi la mínima distància admissible a l'extrem de la fletxa, 
amb la finalitat de reduir el màxim possible l'actuació del dispositiu de finalització de Carrera, evitant així el desgast 
prematur de contactes que pot originar avaries i accidents. 

 Quan la maniobra requereix el desplaçament del vehicle-grua amb la càrrega suspesa, és necessari que els 
maquinistes estiguin molt atents a les condicions del recorregut (terreny no gaire segur o amb desnivell, rodalies de 
línies elèctriques), mantinguin les càrregues el més baixes possible, donin nombroses i eficaços senyals al seu pas i 
estiguin atents a la combinació dels efectes de la força d'inèrcia que pot imprimir el balanceig o moviment de pèndol de 
la càrrega. 

 
3º) Davant el risc elèctric per presència de línies elèctriques ha d'evitar-se que l'extrem de la ploma, cables o la pròpia 
càrrega s'aproximi als conductors a una distància menor de 5 m. si la tensió és igual o superior a 50 Kv. i a menys de 3 m. 
per a tensions inferiors. Per a major seguretat se sol·licitarà de la Companyia Elèctrica el tall del servei durant el temps que 
requereixin els treballs i, de no ser factible, es protegirà la línia mitjançant una pantalla de protecció. 
 

 En cas de contacte de la fletxa o de cables amb una línia elèctrica en tensió, com a norma de seguretat el gruista 
haurà de romandre en la cabina fins que la línia sigui posada fora de servei ja que en el seu interior no corre perill 
d'electrocució. No obstant això si es veiés absolutament obligat a abandonar-la, haurà de fer-ho saltant amb els peus 
junts, el més allunyat possible de la màquina per evitar contacte simultanejo entre aquesta i terra. 
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MANTENIMENT PREVENTIU: 
 

 El manteniment adequat de tot equip industrial té com a conseqüència directa una considerable reducció d'avaries, la 
qual cosa al seu torn fa disminuir en la mateixa proporció la probabilitat que es produeixin accidents provocats per 
aquelles. Té per això gran importància realitzar el manteniment preventiu tant de la pròpia màquina com dels elements 
auxiliars en els quals, com a mínim, constarà de les següents actuacions: 

 
A) De la màquina: 
 

 A més de seguir les instruccions contingudes en el Manual de Manteniment en el qual el constructor recomana els 
tipus d'olis i líquids hidràulics que han d'utilitzar-se i s'indiquen les revisions i terminis amb que han d'efectuar-se, és de 
vital importància revisar periòdicament els estabilitzadors prestant particular atenció a les parts soldades per ser els 
punts més febles d'aquests elements, que han de veure's sotmesos a esforços d'especial magnitud. 

 
B) Dels elements auxiliars: 
 

 Els elements auxiliars tals com a cables, cadenes i aparells d'elevació en ús han de ser examinats enterament per 
persona competent almenys una vegada cada sis mesos. 

 Amb propòsits d'identificació, de manera que puguin portar-se registres de tals exàmens, ha de marcar-se un nombre 
de referència en cada element i en el cas d'eslingues es fixarà una marca o etiqueta de metall numerada. En el registre 
s'indicarà el nombre, distintiu o marca de cada cadena, cable o aparell, la data i nombre del certificat de la prova 
original, la data en què va ser utilitzat per primera vegada, la data de cada examen així com les particularitats o 
defectes oposats que afectin a la càrrega admissible de treball i les mesures preses per remeiar-les. 

 

 
 

Carretons elevadors 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà en aquesta obra el carretó elevador per moure els materials des del punt de descàrrega fins als diferents punts 
on van a utilitzar. 
El carretó elevador ofereix, al mateix temps, un sistema de transport i d'elevació, d'aquesta manera, evita la necessitat de 
muntacàrregues o de qualsevol tipus de maquinària d'elevació. Fins i tot quan es requereix un muntacàrregues, el carretó 
elevador és necessària, particularment des que els materials vénen embalats segons unes normes que s'ajusten a les 
característiques dels carretons elevadors. 
Tenen la possibilitat de transportar, tant horitzontalment com verticalment, i aixecar càrregues de diverses tones, encara 
que per les obres de construcció dels carretons de 1000 a 5000 kg. són les més usuals. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Col·lisions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar del vehicle  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes amb energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades durant el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
- Cinturó de seguretat 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
 

 El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat adquirits per 
mitjà de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant 

 La utilització d'aquest equip s'ha de fer d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant. En cas de no disposar 
d'aquest manual, s'han d'atendre les instruccions elaborades en el document d'adequació de l'equip al RD 1215/1997 
redactat per personal competent. 

 
A) Normes de maneig: 
 
1.Manipulación de càrregues: 
 

 La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega màxima i 
l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 

 Recollir la càrrega i elevar-la uns 15 cm. sobre el sòl per al transport de la mateixa. 

 Circular portant el pal inclinat el màxim cap enrere. 

 Situar el carretó davant del lloc previst i en posició precisa per dipositar la càrrega. 

 Elevar la càrrega fins a l'alçada necessària mantenint el carretó frenada. Per a alçades superiors a 4 mts. programar 
les altures de descàrrega i càrrega amb un sistema automatitzat que compensi la limitació visual que es produeix a 
distàncies altes. 

 Avançar el carretó fins que la càrrega es trobi sobre el lloc de descàrrega. 

 Situar les forquilles en posició horitzontal i dipositar la càrrega, separant després lentament. 

 Les mateixes operacions s'efectuaran a la inversa en cas de desapilat. 

 La circulació sense càrrega s'haurà de fer amb les forquilles baixes. 
 
2. Circulació per rampes: 
 
La circulació per rampes o pendents haurà de seguir una sèrie de mesures que es descriuen a continuació: 
 

a) Si la pendent té una inclinació inferior a la màxima de la forquilla (a <ß) es podrà circular de front en el sentit de 
descens, amb la precaució de portar el pal en la seva inclinació màxima. 
b) Si el descens s'ha de realitzar per pendents superiors a la inclinació màxima de la forquilla (a> ß), el mateix s'ha de 
realitzar necessàriament marxa enrere. 
c) L'ascens s'haurà de fer sempre marxa endavant 
 

B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció 
 
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó que contempli els punts següents: 
 

a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.). 
b) Fixació i estat dels braços de la forquilla 
c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic 
d) Nivells d'olis diversos 
e) Comandaments en servei: 
f) Protectors i dispositius de seguretat. 
g) Frens de peu i de mà. 
h) Embragatge, Direcció, etc 
i) Avisadors acústics i llums. 
 

En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que no s'hagi reparat. 
Tota grua en què es detecti deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús advertint mitjançant 
senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a torns. 
 
C) Normes generals de conducció i circulació: 
 
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part del conductor del carretó en la jornada de treball: 
 

a) No conduir per part de persones no autoritzades 
b) No permetre que pugi cap persona en el carretó. 
c) Mirar en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre. 
d) Disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
e) Circular per la banda dels passadissos de circulació previstos a aquest efecte mantenint una distància prudencial 
amb altres vehicles que el precedeixin i evitant avançaments. 
f) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
g) Transportar únicament càrregues preparades correctament i assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, 
etc. per raó d'alçada de la càrrega en funció de l'alçada de pas lliure. 
h) S'han de respectar les normes del codi de circulació, especialment en àrees en les que poden trobar altres vehicles. 
i) No transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 
j) No circular per damunt dels 20 km / h. en espais exteriors i 10 Km / h. en espais interiors. 
k) Quan el conductor abandona el seu carretó s'ha d'assegurar que les palanques estan en punt mort, motor parat, 
frens tirats, clau de contacte treta o la presa de bateria retirada. Si està el carretó en pendent es calçaran les rodes. 
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l) Així mateix la forquilla s'ha de deixar en la posició més baixa. 
m) No guardar carburant ni draps greixats en el carretó elevador, es pot calar foc 
n) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
o) Prendre tota classe de precaucions amb el carretó elevador. 

 

 
 

Camió grua de descàrrega 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Grua sobre camió en la qual abans d'iniciar les maniobres de descàrrega, s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes 
i es fixaran els gats estabilitzadors. 
L'utilitzarem en les operacions de descàrrega de materials en l'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de la càrrega  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Caigudes accidentals d'elements de la 
mateixa màquina  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops per la caiguda de paraments  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de l'estructura en muntatge  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cremades en fer el manteniment  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Contacte elèctric  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista 

 Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat 

 Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

 El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides per 
un especialista 

 Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 

 Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 

 Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 

 Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 

 Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 

 El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

 S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en 
obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents. 

 No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h. 
  

 
 

Camió grua hidràulica telescòpica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Grua sobre camió en el qual abans d'iniciar les maniobres de càrrega, s'instal·laran falques d'immobilització en les rodes i 
es fixaran els gats estabilitzadors. 

Aquesta grua ha estat escollida perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar en l'obra és el mitjà 
més apropiat des del punt de vista de la seguretat de manipulació de càrregues. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de la càrrega  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Caigudes accidentals d'elements de la 
mateixa màquina  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops per la caiguda de paraments  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de l'estructura en muntatge  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cremades en fer el manteniment  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Contacte elèctric  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Les maniobres a la grua seran dirigides per un especialista 

 Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat 

 Es prohibirà sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

 El gruista tindrà en tot moment la càrrega suspesa a la vista. Si això no és possible les maniobres seran dirigides per 
un especialista 

 Les rampes de circulació no superaran en cap cas una inclinació superior al 20 per 100. 

 Es prohibirà estacionar el camió a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 

 Es prohibirà arrossegar càrregues amb el camió. 

 Es prohibirà la permanència de persones a distàncies inferiors als 5 metres del camió. 

 Es prohibirà la permanència d'operaris sota les càrregues en suspensió. 

 El conductor tindrà el certificat de capacitació corresponent. 

 S'extremaran les precaucions durant les maniobres de suspensió d'objectes estructurals per a la seva col·locació en 
obra, ja que hauran operaris treballant en el lloc, i un petit moviment inesperat pot provocar greus accidents. 

 No es treballarà en cap cas amb vents superiors als 50 km / h. 
  

 
 

Plataforma elevadora de tisora 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma de tisora" per posicionar als operaris en els diferents punts on van a realitzar 
operacions. 
La plataforma de tisora ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de treball, d'aquesta 
manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de maquinària d'elevació. 
Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar i elevar persones, tant horitzontal com 
verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  
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 - Col·lisions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Xoc contra objectes o parts sortints de l'edifici  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la plataforma  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes amb energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades durant el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
- Arnés de seguretat 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors amb la competència i coneixement adquirits per mitjà de 
formació, així com amb experiència pràctica en el seu maneig. 
La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
Abans d'iniciar les maniobres es comprovarà l'estabilitat del terreny on col·locar l'equip, s'instal·laran falques 
d'immobilització a les rodes i en cas necessari es fixaran els gats estabilitzadors. 
En tot moment els operaris tindran cobert el risc de caigudes a diferent nivell.  
 
A) Normes de maneig: 
 

 La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega màxima i 
l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 

 La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 
 
B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció: 
 
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts següents: 
 
 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 
 b) Fixació i estat dels braços 
 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 
 d) Nivells d'olis diversos 
 e) Comandaments en servei. 
 f) Protectors i dispositius de seguretat 
 g) Frens. 
 h) Embragatge, Direcció, etc 
 i) Avisadors acústics i llums. 
 

 En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que no s'hagi 
reparat. 

 Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús advertint 
mitjançant senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a torns. 

 
C) Normes generals de conducció i circulació: 
 
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de treball 
 

a) No operar amb ella, persones no autoritzades 
b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 
c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la plataforma. 
d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 
f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 
g) Quan l'operador abandona la plataforma assegureu queel motor estigui parat, els frens tirats, clau de contacte treta 

o la presa de bateria retirada. 
h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc. 
i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 

 

 
 

Plataforma telescòpica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma telescòpica" per posicionar als operaris en els diferents punts on van a realitzar 
operacions. 
La plataforma telescòpica ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de treball, d'aquesta 
manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de maquinària d'elevació. 
Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar i elevar persones, tant horitzontal com 
verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 
 
 
 
 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Col·lisions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Xoc contra objectes o parts sortints de l'edifici  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la plataforma  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes amb energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades durant el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
- Arnés de seguretat 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat adquirits per mitjà 
de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant 
La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
Abans d'iniciar les maniobres es comprovarà l'estabilitat del terreny on col·locar l'equip, s'instal·laran falques 
d'immobilització a les rodes i en cas necessari es fixaran els gats estabilitzadors. 
En tot moment els operaris tindran cobert el risc de caigudes a diferent nivell.  
 
A) Normes de maneig: 
 
La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega màxima i 
l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 
La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 
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B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció: 
 
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts següents: 
 
 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 
 b) Fixació i estat dels braços 
 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 
 d) Nivells d'olis diversos 
 e) Comandaments en servei. 
 f) Protectors i dispositius de seguretat 
 g) Frens. 
 h) Embragatge, Direcció, etc 
 i) Avisadors acústics i llums. 
 
En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que no s'hagi reparat. 
Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús advertint mitjançant 
senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a torns. 
 
C) Normes generals de conducció i circulació: 
 
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de treball 
 

a) No operar amb ella persones no autoritzades 
b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 
c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la plataforma. 
d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 
f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 
g) Quan l'operador abandona la plataforma assegureu queel motor estigui parat, els frens tirats, clau de contacte 
treta o la presa de bateria retirada. 
h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc 
i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 

 

 
 

Plataforma elevadora 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà en aquesta obra la "Plataforma elevadora" per posicionar als operaris en els diferents punts on van a realitzar 
operacions. 
La plataforma elevadora ofereix, al mateix temps, un sistema d'elevació de persones i de plataforma de treball, d'aquesta 
manera, evita la necessitat d'utilitzar altres mitjans auxiliars o de qualsevol tipus de maquinària d'elevació. 
Seguint les especificacions del fabricant, tenen la possibilitat de transportar / elevar persones, tant horitzontal com 
verticalment, i aixecar la càrrega màxima establerta per a aquesta. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Col·lisions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Xoc contra objectes o parts sortints de l'edifici  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la plataforma  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes amb energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades durant el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 

- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
- Arnés de seguretat 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

El contractista s'ha d'assegurar que és manejada per treballadors la competència i coneixement han estat adquirits per mitjà 
de l'educació, formació i experiència pràctica rellevant 
La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
Abans d'iniciar les maniobres es comprovarà l'estabilitat del terreny on col·locar l'equip, s'instal·laran falques 
d'immobilització a les rodes i en cas necessari es fixaran els gats estabilitzadors. 
En tot moment els operaris tindran cobert el risc de caigudes a diferent nivell.  
 
A) Normes de maneig: 
La manipulació de càrregues s'hauria de fer guardant sempre la relació donada pel fabricant entre la càrrega màxima i 
l'alçada a la qual s'ha de transportar i descarregar. 
La circulació de la màquina per variar de posició s'ha de fer sense càrrega. 
 
B) Inspeccions prèvies a la posada en marxa i conducció 
Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció de la plataforma que contempli els punts següents: 
 
 a) Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.) 
 b) Fixació i estat dels braços 
 c) Inexistència de fuites en el circuit hidràulic. 
 d) Nivells d'olis diversos 
 e) Comandaments en servei. 
 f) Protectors i dispositius de seguretat 
 g) Frens. 
 h) Embragatge, Direcció, etc 
 i) Avisadors acústics i llums. 
 
En cas de detectar alguna deficiència s'ha de comunicar al servei de manteniment i no utilitzar-se fins que no s'hagi reparat. 
Tota plataforma on es detecti alguna deficiència o es trobi avariada haurà de quedar clarament fora d'ús advertint mitjançant 
senyalització. Aquesta mesura té especial importància quan l'empresa realitza treball a torns. 
 
C) Normes generals de conducció i circulació: 
 
Es donen les següents regles genèriques a aplicar per part de l'operador de la plataforma en la jornada de treball 
 
a) No operar amb ella persones no autoritzades 
b) No permetre que pugi cap persona a la plataforma sense tenir coneixement dels riscos que comporta. 
c) Mirar sempre en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que recorre durant l'elevació de la plataforma. 
d) Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
e) Transportar únicament persones amb la càrrega màxima establerta i preparada correctament. 
f) Assegurar-se que no xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'alçada. 
g) Quan l'operador abandona la plataforma assegureu queel motor estigui parat, els frens tirats, clau de contacte treta o la 
presa de bateria retirada. 
h) No guardar carburant ni draps greixats a la plataforma elevadora, es pot calar foc 
i) Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 
o) Prendre tota classe de precaucions al maniobrat amb la plataforma elevadora. 
 

 
 

Equips d'elevació de càrregues - Eslingues tèxtils 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Són accessoris d'elevació flexibles utilitzats en aquesta obra. Estan formats per una cinta plana cosida o per una sèrie de 
fils industrials d'alta tenacitat recoberts per un teixit tubular. 
Aquests elements van situats entre la càrrega i el ganxo de l'aparell d'elevació permetent realitzar l'operació de prensió de la 
càrrega. 
Amb la finalitat de realitzar una selecció correcta de l'eslinga, és fonamental conèixer el nombre d'elles que es van a utilitzar 
de forma simultània en la manipulació d'una càrrega, així com la manera de subjecció al punt de prensió. Com a bona 
pràctica, es pot destacar que utilitzar eslingues amb terminals metàl·lics evita els aixafaments de les gazas. 
La càrrega màxima d'utilització de les eslingues tèxtils ve identificada per una sèrie de colors d'acord a codis internacionals, 
que són: 
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 Violeta 1000 Kg. 

 Verd 2000 Kg. 

 Groc 3000 Kg. 

 Gris 4000 Kg. 

 Vermell 5000 Kg. 

 Marró 6000 Kg. 

 Blau 8000 Kg. 

 Taronja 10.000 Kg. 

 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Despreniment del material durant l'hissat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trencament de cordes, cables, cadenes o 
elements d'amarri  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Corts i fregadures  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Desplaçament o bolcada de l'element de 
sustentació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant- Roba d'abric (en temps fred). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.  

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Queda prohibit treballar sense abans haver cobert el risc de caiguda d'altura. 

 Es prohibirà la permanència d'operaris a les zones d'elevat de càrregues durant les operacions d'hissat. 

 S'acurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 Se suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Serà preferent automatitzar els processos d'elevació de càrregues utilitzant màquines i equips, enfront de l'elevació 
manual de càrregues.  

 Les condicions d'emmagatzematge constitueixen un aspecte clau quan es treballa amb eslingues tèxtils, resultant 
imprescindible complir les següents condicions: 

 
Seran emmagatzemades en lloc sec i ventilat, sense exposició a radiació solar directa. 
La zona del magatzem no superarà els 60 graus. 
Es recolzaran en suports adequats sense arestes i evitant el contacte amb el sòl. 
En el seu transport, aniran en caixes i no col·locades sobre els bastidors del vehicle, exposades al sol. 
S'apilaran en àrees de treball allunyades de zones on existeixi exposició a soldadures o altres fonts d'emissió 
de radiacions ultraviolada. 
 
Existeixen eslingues "d'un sol ús", també denominades "eslingues no reutilitzables", dissenyades per subjectar 
la càrrega transportada en un vehicle en un sol viatge, no podent ser utilitzada posteriorment per a operacions 
d'elevació, ni per a transports successius. Aquest tipus d'eslingues ha de portar en l'etiqueta la frase de "no 
reutilitzable" o "d'un sol ús". 
Per l'alt risc que suposa, si s'empren aquestes eslingues, ha de posar-se l'accent, en la informació i formació 
dels treballadors, sobre els límits d'ús i els riscos d'una ocupació no prevista. 
S'hauran de realitzar pauses i descansos freqüents en el treball, durant les operacions d'elevació manual de 
les càrregues. En el cas que la càrrega no es pugui evitar elevar-la manualment, s'estudiarà en la mesura del 
possible que la càrrega que hagin de carregar els treballadors l'hi més reduïda possible, prenent mesures tals 
com: 
 

- Reduir el pes unitari de la càrrega  
- Substituir recipients, contenidors i envasos metàl·lics per uns altres més lleugers  

Equips d'elevació de càrregues - Grillons 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Són equips destinats en l'obra per ser emprats de forma directa o conjuntament amb altres accessoris d'elevació. En funció 
de la seva forma, es distingeixen dos tipus de grillons: recte o de lira, estant constituïts tots dos per acer forjat. 
 
Depenent del passador es poden distingir: 
 

Tipus W- passador roscat amb un forat en un dels seus extrems aixafat, que es cargola en una dels caps del cos. 
Tipus X- passador tipus cargol amb cap i rosca hexagonals, i passador d'aletes. 
 

La càrrega màxima d'utilització ve indicada en el cos del grillete, acompanyada de les lletres WLL que indiquen la capacitat 
de càrrega 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Despreniment del material durant l'hissat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trencament de l'element d'elevació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Corts i fregades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Desplaçament o bolcada de l'element de 
sustentació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric  (en temps fred). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els operaris tindran els Equips de Protecció Individual corresponents per a la realització de les tasques.  

 Els treballs estaran supervisats per una persona competent en la matèria. 

 Queda prohibit treballar sense abans haver cobert el risc de caiguda d'altura. 

 Es prohibirà la permanència d'operaris a les zones d'elevat de càrregues durant les operacions d'hissat. 

 S'acurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs. 

 Se suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Serà preferent automatitzar els processos d'elevació de càrregues utilitzant màquines i equips, enfront de l'elevació 
manual de càrregues.  

 Cada grillete ha de venir identificat almenys amb: 
 

- La Càrrega d'utilització en tones. Exemple C.M.U. 4,75. 
- El nombre de la classe del grillete. 
- El Codi de trazabilidad. 
 

 Per a la utilització segura d'aquests equips, s'hauran d'observar els següents paràmetres: 
 

a-Temperatura de treball: No s'utilitzaran grillons per a temperatures superiors als 200°C sense consultar al 
fabricador. 
b- Productes químics presents en l'entorn laboral: Se sol·licitarà l'autorització del fabricador si cal submergir el 
grillete en solucions àcides. 
c-Forma de subjecció, en cas de ser acoblades amb diverses eslingues: Solament es podran usar els grillons de 
tipus lira. 
d- Presencia de vibracions: Per a aquests casos es recomana que disposin de passadors de seguretat per evitar 
desenganxis. 
 

 D'altra banda, s'ha de disposar d'instruccions d'utilització amb els següents apartats: 
 

- Limitacions d'ús. 
- Substitució de passadors perduts o danyats. 
- Inspecció del grillete abans del seu ús. 
- Evitar les aplicacions en els quals la càrrega és inestable. 
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- Alineació correcta del grillete amb la línia de càrrega. 
 

En determinades ocasions es detecta que els grillons han estat tractats per l'usuari, normalment pintats o amb algun 
tractament protector. Es recorda que la normativa no permet tractaments de galvanització ni procediments similars, si 
aquests no són controlats pel fabricant. 

 
 

9.1.3. Màquines i Equips de transport 
 
Dúmper 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'utilitzarem en l'obra per a fer tasques d'autocàrrega movent-se per terrenys difícils i superant grans pendents gràcies a la 
seva tracció a les quatre rodes. 
S'utilitzarà per a les operacions de càrrega i transport d'àrids, maons o enderrocs de manera àgil i eficaç. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Col·lisions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sorolls propis i ambientals  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Despreniment de terres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes amb energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades durant el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats d'operacions de manteniment 
(cremades, etc ...)  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des de la caixa dels camions en 
posicionar la càrrega  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació, evitant flonjalls i enfangats 
excessius. 

 La màquina haurà d'estacionar sempre en els llocs establerts. 

 Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran límits de 
seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la 
maquinaria emprada en el moviment de terres. 

 Abans de posar en servei la màquina, es comprovaran l'estat dels dispositius de frenada, pneumàtics, bateria, nivells 
d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 

 L'operari que manegi la màquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini de la màquina. 

 Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament de la màquina, per això serà necessari no carregar 
exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions s'ha de reduir per 
sota dels 20 km / h. 

 No es carregarà mes de la càrrega màxima marcada. 

 Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas contrari, podria bolcar. 

 Es prohibeix transportar peces que sobresurtin lateralment del cubilot. 

 Els dumpers, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per la seva 
poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació. 

 Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 

 Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari a ell. 

 Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, 
respectivament. 

  

 
 

Camió de transport 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem el camió de transport en diverses operacions en l'obra, per la capacitat de la cubeta, utilitzant-se en transport de 
materials, terres, i altres operacions de l'obra, permetent realitzar notables economies en temps de transport i càrrega. 
Permeten obtenir un rendiment òptim de la part motriu, reduint els temps d'espera i de maniobra al costat de l'excavadora. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
encreuament d'ells. 
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar en l'obra és 
el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades per fallada de talussos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcades per desplaçament de càrrega  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments, per exemple en baixar la caixa  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Atropellament de persones (entrada, sortida, 
etc.)  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des de la caixa dels camions en 
posicionar la càrrega  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Si es tracta d'un vehicle de marca i tipus que prèviament no ha utilitzat, demani les instruccions pertinents. 

 Abans de pujar a la cabina per arrencar, inspeccionar al voltant i sota el vehicle, per si hi hagués alguna anomalia. 

 S'haurà de fer sonar el clàxon immediatament abans d'iniciar la marxa. 

 Es comprovaran els frens després d'un rentat o d'haver travessat zones d'aigua. 

 No es podrà circular per la vora d'excavacions o talussos. 

 Quedarà totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 

 No s'ha de circular mai en punt mort. 

 No s'ha d'circular massa proper al vehicle que dugui al davant. 

 No haurà de transportar passatgers fora de la cabina. 

 S'ha de baixar el basculant immediatament després d'efectuar la descàrrega, evitant circular amb el aixecat. 

 No s'haurà de realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat, sense haver-ho calçat prèviament. 

 Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes condicions de manteniment i 
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conservació 

 Abans d'iniciar les tasques de càrrega i descàrrega haurà el fre de mà posat i les rodes estaran immobilitzades amb 
falques. 

 L'hissat i descens de la caixa es realitzarà amb escala metàl·lica subjecta al camió 

 Si cal, les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per l'encarregat de seguretat. 

 La càrrega es taparà amb una lona per evitar despreniments. 

 Les càrregues es repartiran uniformement per la caixa, i si cal es lligaran 
 
A) Mesures Preventives a seguir en els treballs de càrrega i descàrrega: 
 

 L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al cap de la 
quadrilla de càrrega i descàrrega. D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del cap de quadrilla al peu 
d'aquest escrit. 

 Demanar guants de treball abans de fer treballs de càrrega i descàrrega, s'evitaran lesions molestes a les mans. 

 Utilitzar sempre calçat de seguretat, s'evitaran cops als peus. 

 Pujar a la caixa del camió amb una escala. 

 Seguir sempre les indicacions del cap de l'equip, és un expert que vigila que no hagin accidents. 

 Les càrregues suspeses s'han de conduir amb cordes i no tocar mai directament amb les mans. 

 No saltar a terra des de la caixa, per perill de fractura dels talons. 

 

Camió dúmper 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquest tipus de dúmper s'utilitzarà en l'obra per transportar grans volums de terres o roques a distàncies superiors als 20 m. 
per pistes fora de tot tipus de carretera o vial convencional. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
encreuament d'ells. 
Els avantatges d'aquests dumpers sobre altres sistemes són: Gran capacitat de càrrega, baix cost per m3 de material 
transportat, treball a ple rendiment en llocs que altres camions no poden fer-ho, superen grans pendents. 
 
Aquest tipus de transport de terres o roques ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a 
realitzar en l'obra és el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Col·lisions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sorolls propis i ambientals  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Despreniment de terres  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes amb energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades durant el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats d'operacions de manteniment 
(cremades, etc ...)  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des de la caixa dels camions en 
posicionar la càrrega  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
 
A) Mesures preventives de caràcter general: 
 
Els camions dúmper que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament: 
 

 Fars de marxa cap endavant. 

 Fars de marxa cap enrere. 

 Intermitents d'avís de gir. 

 Estaques de posició davanters i posteriors. 

 Servofrè. 

 Fre de mà. 

 Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 

 Cabina antibolcada antiimpacte. 

 Aire condicionat a la cabina. 

 Tendals per a cobrir la càrrega 
 
B) Manteniment diari: 
 
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de: 
 

 Motor. 

 Sistemes hidràulics 

 Frens. 

 Direcció. 

 Llums. 

 Avisadors acústics. 

 Pneumàtics. 

 La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 

 Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima. 

 Es col·locaran límits de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
 
C) Mesures preventives a seguir pel conductor: 
 
L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra, lliurarà per escrit el següent llistat de mesures preventives al conductor. 
D'aquest lliurament quedarà constància amb la signatura del conductor al peu d'aquest escrit: 
 

 Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle. 

 No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints. 

 No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats. 

 No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió. 

 No treballar amb el camió en situacions de  mitjana avaria-, abans de treballar, reparar bé. 

 Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà. 

 No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc. 

 Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades. 

 Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar 
foc. 

 Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte. 

 En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes. 

 Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria són 
inflamables i podria explotar. 

 Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 

 Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió. 

 Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a prop. 

 No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques. 

 Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camió 
al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució. 

 

 
 

Camió basculant 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquest tipus de camió s'utilitzarà en diverses operacions en l'obra per transportar volums de terres o roques per pistes fora 
de tot tipus de carretera o vial convencional. 
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La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
encreuament d'ells. 
Aquest tipus de transport ha estat triat perquè es considera que per la naturalesa de les operacions a realitzar en l'obra és 
el més apropiat des del punt de vista de la seguretat. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda (en pujar o baixar de la caixa)  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades per fallada de talussos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de la càrrega  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Atrapament (obertura o tancament de la 
caixa)  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda en pujar o baixar de la caixa  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des de la caixa dels camions en 
posicionar la càrrega  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
 
A) Mesures preventives de caràcter general: 
 
Els camions basculant que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament: 
 

 Fars de marxa cap endavant. 

 Fars de marxa cap enrere. 

 Intermitents d'avís de gir. 

 Estaques de posició davanters i posteriors. 

 Servofrè. 

 Fre de mà. 

 Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 

 Cabina antibolcada antiimpacte. 

 Aire condicionat a la cabina. 

 Tendals per a cobrir la càrrega 
 
B) Manteniment diari: 
 
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de: 
 

 Motor. 

 Sistemes hidràulics 

 Frens. 

 Direcció. 

 Llums. 

 Avisadors acústics. 

 Pneumàtics. 

 La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 

 Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima. 

 Es col·locaran límits de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
 
C) Mesures preventives a seguir pel conductor: 
 

 La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans d'emprendre la marxa. 

 Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra. 

 Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls. 

 Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir 
els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega. 

 Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle. 

 No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints. 

 No fer- ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats. 

 No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió. 

 No treballar amb el camió en situacions de  mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé. 

 Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà. 

 No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc. 

 Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades. 

 Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar 
foc. 

 Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte. 

 En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes. 

 Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria són 
inflamables i podria explotar. 

 Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 

 Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió. 

 Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a prop. 

 No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques. 

 Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camió 
al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució. 

 

 
 

Camió contenidor 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquest tipus de camió s'utilitzarà en l'obra per transportar els contenidors on s'aboquen la runa i les terres tretes de l'obra a 
realitzar. 
La pista que uneixi els punts de càrrega i descàrrega ha de ser prou ampla per permetre la circulació fins i tot la 
encreuament d'ells. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda (en pujar o baixar de la caixa)  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades per fallada de talussos  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de la càrrega  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Atrapament en la pujada o baixada del 
contenidor  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell (en entrar o sortir)  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des de la caixa dels camions en 
posicionar la càrrega  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
 
A) Mesures preventives de caràcter general: 
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Els camions que treballin en aquesta obra disposaran dels següents mitjans en perfecte estat de funcionament: 
 

 Fars de marxa cap endavant. 

 Fars de marxa cap enrere. 

 Intermitents d'avís de gir. 

 Estaques de posició davanters i posteriors. 

 Servofrè. 

 Fre de mà. 

 Avisador acústic automàtic de marxa enrere. 

 Cabina antibolcada antiimpacte. 

 Aire condicionat a la cabina. 

 Tendals per a cobrir la càrrega 
 
B) Manteniment diari: 
 
Diàriament, abans de començar el treball, s'inspeccionarà el bon estat de: 
 

 Motor. 

 Sistemes hidràulics 

 Frens. 

 Direcció. 

 Llums. 

 Avisadors acústics. 

 Pneumàtics. 

 La càrrega seca es regarà per evitar aixecar pols. 

 Es prohibirà carregar per damunt de la seva càrrega màxima. 

 Es col·locaran límits de final de recorregut a un mínim de 2 metres de la vora superior dels talussos. 
 
C) Mesures preventives a seguir pel conductor: 
 

 Les entrades i sortides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d'un membre de l'obra. 

 Si per qualsevol circumstància hagués de parar a la rampa el vehicle quedarà frenat i calçat amb topalls. 

 Es prohibirà expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir 
els riscos de sobrecàrrega. El conductor romandrà fora de la cabina durant la càrrega. 

 Per pujar i baixar del camió utilitzar els esglaons i les nanses disposades en el vehicle. 

 No pujar a la màquina utilitzant les llantes, rodes o altres sortints. 

 No fer -ajustaments- amb el motor en marxa, es poden quedar atrapats. 

 No permetre que persones no autoritzades pugin o condueixin el camió. 

 No treballar amb el camió en situacions de  mitjana avaria- , abans de treballar, reparar bé. 

 Abans de posar en marxa el motor, o bé abans d'abandonar la cabina, assegurar-se que ha instal·lat el fre de mà. 

 No guardar carburant ni draps greixats al camió, es pot calar foc. 

 Si s'escalfa el motor, no aixecar en calent la tapa del radiador, es poden patir cremades. 

 Canviar l'oli del motor i del sistema hidràulic en fred. 

 Els líquids de la bateria desprenen gasos inflamables, si s'han de manipular, fer-ho amb guants, no fumar ni apropar 
foc. 

 Si s'ha de manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte. 

 En aturar el camió, posar tacs d'immobilització en les rodes. 

 Si cal arrencar el camió amb la bateria d'un altre vehicle, vigilar les espurnes, ja que els gasos de la bateria són 
inflamables i podria explotar. 

 Vigilar constantment la pressió dels pneumàtics. 

 Prendre tota classe de precaucions al maniobrar amb el camió. 

 Abans de pujar a la cabina, donar una volta completa al vehicle per vigilar que no hi hagi ningú dormint a prop. 

 No arrencar el camió sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar línies elèctriques. 

 Si es toca una línia elèctrica amb el camió, sortir de la cabina i saltar el més lluny possible evitant tocar terra i el camió 
al mateix temps. Evitar també, que ningú toqui terra i camió a la vegada, hi ha molt perill d'electrocució. 

 

Camió banyera 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'utilitzarem en l'obra per a fer tasques de càrrega de terres, per la seva gran capacitat i mobilitat. 
S'utilitzarà per a les operacions de càrrega i transport d'àrids, terres o runes de manera àgil i eficaç. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellament de persones  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Col·lisions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sorolls propis i ambientals  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Despreniment de terres  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes amb energia elèctrica  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades durant el manteniment  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats d'operacions de manteniment 
(cremades, etc ...)  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des de la caixa dels camions en 
posicionar la càrrega  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Roba d'abric (en temps fred). 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Els accessos i camins de l'obra es conservaran en adequat estat per a la circulació evitant la circulació per flonjalls i 
embarrats excessius. 

 La màquina haurà d'estacionar sempre en els llocs establerts. 

 Es senyalitzaran totes les zones, per advertiment dels vehicles que circulen. Així mateix, s'instal·laran límits de 
seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o terraplens, als quals s'ha d'aproximar la 
maquinaria emprada en el moviment de terres. 

 Abans de posar en servei la màquina, es comprovaran l'estat dels dispositius de frenada, pneumàtics, bateria, nivells 
d'oli i aigua, llums i senyals acústics i d'alarma. 

 L'operari que manegi la màquina ha de ser qualificat, amb bona capacitat visual, experiència i domini de la màquina. 

 Els accidents més freqüents són ocasionats pel basculament de la màquina, per això serà necessari no carregar 
exageradament, sobretot en terrenys amb gran declivi. La seva velocitat en aquestes operacions s'ha de reduir per 
sota dels 20 km / h. 

 No es carregarà la banyera per damunt de la zona de càrrega màxima en ell marcada. 

 Les pendents es podran remuntar de forma més segura en marxa cap enrere, perquè en cas contrari, podria bolcar. 

 Es prohibeix transportar peces que sobresurtin lateralment de la banyera. 

 El camió banyera, sobretot els de gran capacitat, presenten seriosos perills en els desplaçaments cap enrere per la 
seva poca visibilitat, per això hauran d'incorporar avisadors automàtics acústics d'aquesta operació. 

 Es col·locaran límits que impedeixin el retrocés. 

 Serà imprescindible disposar de pòrtic de seguretat antibolcada, amb cinturó de seguretat complementari a ell. 

 Es prohibirà la circulació per pendents superiors al 20 per cent o al 30 per cent, en terrenys humits o secs, 
respectivament. 

 Queda totalment prohibit la utilització de mòbils (telèfon mòbil particular) durant el maneig de la maquinària. 

 Als conductors se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici de les seves actuacions en 
obra. 

 
 

9.1.4. Màquines i Equips de compactació i estès 
 
Compactadora de corró 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina de moviment autònom dotada de corrons d'acer i d'un motor que origina vibracions en els corrons per 
accentuar la seva funció, s'utilitzarà en les operacions de compactat en l'obra.  
La rodadura de la màquina successivament sobre les diferents capes col·locades constitueix una excel·lent compactació. 
S'utilitzarà per a la compactació de terrenys coherents, secs i humits, per a terres i materials disgregats.  
Podem també utilitzar-la per a la compactació dels revestiments bituminosos i asfàltics de determinades operacions de 
l'obra.  
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Els derivats d'operacions de manteniment 
(cremades, talls, etc.)  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcada de la màquina  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Petjades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Pols ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes i / o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al pujar o baixar  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Estaran dotades de fars de marxa endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat 
antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

 Seran inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, 
botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics. 

 Es prohibirà treballar o romandre dins del radi d'acció de la compactadora, per evitar els riscos per atropellament. 

 Es prohibirà en aquesta obra, el transport de persones sobre la compactadora, per evitar els riscos de caigudes o 
d'atropellaments. 

 Es prohibiran les tasques de manteniment o reparació de maquinària amb el motor en marxa, en prevenció de riscos 
innecessaris. 

 Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals normalitzades de trànsit. 

 

9.1.5. Maquinària estenedora i pavimentadora 
 
Pavimentadora de formigó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem la pavimentadora de formigó en les operacions especificades en el projecte d'obra, per pavimentar les zones, 
superfícies i llocs determinats en els plànols. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada de la màquina  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Xoc contra altres vehicles  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Seccionament o aixafament de membres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones des de la màquina  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Projecció de pedres  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments per falta de visibilitat, velocitat 
inadequada o altres causes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

 S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o baixar de la 
màquina. 

 Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 

 La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 

 Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i desconnectar i parar el motor. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 

 Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla d'empenta. 

 Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc de l'estès de graves. 

 Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 
  

 
 

Fresadora de paviments 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La fresadora de paviments és un màquina que permet a les vies asfaltades de l'obra, reduir el gruix de la capa de trànsit 
incrementada com a conseqüència d'anteriors estesos. 
El funcionament consisteix en un cap que rebaixa la carretera (la desgasta), arrencant material fins a la profunditat 
determinada en el projecte d'obra, i el material arrencat es transporta cap a una tremuja de recollida. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcada de la màquina  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Seccionament o aixafament de membres  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones des de la màquina  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Projecció de pedres  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments per falta de visibilitat, velocitat 
inadequada o altres causes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
- Cinturó elàstic antivibratori 
- Calçat antilliscant. 
- Botes impermeables (terreny enfangat) 
- Orelleres però si no hi ha, taps auditius. 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

 S'haurà de netejar les parts brutes de la màquina i utilitzar calçat antilliscant per evitar caigudes en pujar o baixar de la 
màquina. 

 Els operaris en el seu seient han de portar cinturó de seguretat. 

 No haurà de treballar en pendents superiors al 50 per cent. 

 La zona de treball s'ha d'acotar i estar degudament senyalitzada. 

 Es prohibirà el transport de persones amb aquesta màquina. 

 Es prohibirà que els conductors abandonin la màquina sense aparcar convenientment i desconnectar i parar el motor. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia. 

 Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i clàxon 

 Es prohibirà arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningú a l'àrea d'operació de la fulla d'empenta. 

 Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de pous o rases 
pròxims al lloc de fresat. 

 Per evitar que el material fresat i recollit mitjançant el procés, s'aboqui en zones no adequades constituint una font 
important de residus perjudicials per al medi ambient, s'haurà de retirar degudament per reutilitzar-lo en la fabricació de 
paviments nous. Mai s'han de  llançar a abocadors no autoritzats aquest tipus de residus. 

 Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs. 
  

 
 

Talladora d'asfalt per disc 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina s'utilitza en l'obra per al tallat d'asfalt i capes asfàltiques mitjançant disc. 
S'estudien els riscos de la mateixa en relació amb les operacions d'utilització i trasllat de la màquina al lloc de treball 
temporal. Descàrrega, instal·lació i muntatge de la màquina en el seu lloc adequat i les operacions de tall corresponents, les 
quals es realitzaran seguint les especificacions del fabricant.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops o talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Exposició a contaminants químics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat apropiat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Màscara antipols.  
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan 
en perfecte estat. 

 Abans de les operacions, l'operari haurà rebut les instruccions preventives sobre les seves activitats en l'obra. 

 Els operaris que manipulen la màquina estaran qualificats per les tasques i operacions a desenvolupar en l'obra. 

 Les zones de treball estan degudament senyalitzades per evitar accidents. 

 Es suspendran els treballs amb condicions climatològiques adverses. 

 Es mantindrà en tot moment la neteja i ordre en l'obra. 

 Tots els elements mòbils aniran proveïts de les seves proteccions. 

 Es tallarà només els materials per als quals està concebuda la màquina. 

 Comprovar que les zones de treball estan degudament senyalitzades. 

 Es situarà la màquina de manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el menys perjudicial per a la 
resta de companys. 

 

Pintabandes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Equip de treball destinat a l'obra a pintar les línies de senyalització viària. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops contra objectes immòbils.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i contactes amb elements mòbils de la 
màquina.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per bolcada de màquines.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Inhalació o ingestió d'agents químics 
perillosos.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments, cops i xocs amb o contra 
vehicles.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Risc de danys a la salut derivats de 
l'exposició a agents químics: vapors.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat (només en baixar de la màquina). 
Mascareta (quan sigui necessària). 
Guants de resistenciua mecànica (en tasques de manteniment). 
Calçat de seguretat. 
Faixes i cinturons antivibracions. 
Roba de treball. 
Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Han d'utilitzar màquines pintabandas que prioritàriament disposin de marcatge CE, declaració de conformitat i manual 
d'instruccions o que s'hagin sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Es recomana que la màquina pintabandas estigui dotada amb avisador lumínic tipus rotatori o flaix i estigui dotada de 
senyal acústic de marxa enrere. 

 Només podrà ser operada per personal especialitzat. 

 ha de tenir al dia la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles). 

 Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina pintabandas responen 
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

 Controlar la màquina només des del seient del conductor. 

 Prohibir la presència de treballadors o terceres en el radi d'acció de la màquina. 

 No pujar ni baixar amb la màquina pintabandas en moviment. 

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similars per sota dels límits de seguretat, 
cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 

 Sempre que sigui possible, utilitzar pintures amb etiqueta ecològica o compostes per productes menys perjudicials que 
altres per a la salut dels treballadors. 

 Realitzar el manteniment només per personal especialitzat, estant la màquina estacionada en terreny pla, el fre 
d'estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l'interruptor de la bateria en 
posició de desconnexió. 

 Els residus generats com a conseqüència d'una avaria o de la resolució cal segregar-los en contenidors. 

 Estacionar la màquina pintabandas en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, lliscaments 
o inundacions (com a mínim a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els frens, treure les claus del contacte, tancar 
l'interruptor de la bateria i el compartiment del motor. 
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9.1.6. Màquines i Equips per a manipulació i treballs de morters i formigons 
 
Camió formigonera 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem camions formigonera per al subministrament de formigó a obra, ja que es considera que són els mitjans 
adequats quan la confecció es realitza en una planta central. 
El camió formigonera està format per una cisterna o bombo giratori suportat pel bastidor d'un camió, adequat per suportar el 
pes. 
La cisterna o bombo giratori, té forma cilíndrica o bicònica estant muntada sobre la part posterior i en ella es fa la barreja 
dels components. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Cops a tercers amb la canaleta de sortida per 
mala subjecció.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de formigó per la tremuja en haver-
se omplert excessivament.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Col·lisions amb altres màquines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Bolcada del camió.  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Caigudes, per exemple en l'interior d'alguna 
rasa.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament de dits o mans.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops en els peus en transportar les 
canaletes.  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda d'objectes .  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops amb el cubilot de formigó.  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Esquitxades de beurada en ulls i pell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Lliscament del vehicle.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte de les mans i braços amb el 
formigó.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament dels peus  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'alçada des d'alt de l'escala d'accés 
a la tremuja de càrrega.  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments (paletes, engranatges, etc.)  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Calçat antilliscant. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
 
A) Es descriu la seqüència d'operacions que haurà de realitzar el conductor del camió per a cobrir un cicle complet amb les 
degudes garanties de seguretat: 
 

 Es posa en marxa el camió i s'enfila el camió fins a posar la tremuja de càrrega just a sota de la tremuja de descàrrega 
de la planta de formigonat. 

 El conductor del camió es baixarà del mateix i indicarà a l'operari de la planta de formigonat la quantitat de formigó que 
necessita en metres cúbics, accionant els comandaments en la posició de càrrega i la velocitat de càrrega. 

 Mentre s'efectua la càrrega omplirà el dipòsit d'aigua. 

 Quan la cisterna està carregada sona una senyal acústica amb el que l'operari posarà la cisterna en la posició de 

mescla i procedeix a pujar al camió per dirigir-se a l'obra. 

 Quan arriba a l'obra, fa girar a la cisterna a una velocitat superior a la de transport per assegurar una barreja 
adequada. 

 L'operari, mitjançant una pala, netejarà de residus de formigó la tremuja de càrrega pujant per això a la part alta de 
l'escala d'accés a la tremuja de càrrega. 

 Es procedirà a descarregar el formigó amb l'ajuda d'un cubilot o directament amb l'ajuda de canaletes. 

 Es netejarà amb la mànega les canaletes de sortida. 

 La resta de l'aigua s'introduirà a la cuba per a la seva neteja i procedirà a tornar a la planta de formigonat. 

 En arribar a la planta es descarrega l'aigua de l'interior de la cisterna que durant el trajecte ha anat netejant de formigó 
les parets de la cisterna. 

 
B) Mesures preventives de caràcter general 
 

 L'escala d'accés a la tremuja ha d'estar construïda en un material sòlid i antilliscant. A la part inferior de l'escala 
abatible es col·locarà una assegurança per evitar balancejos, que es fixarà a la pròpia escala quan estigui plegada i al 
camió quan estigui desplegada. Així mateix ha de tenir una plataforma a la part superior perquè l'operari es situï per 
observar l'estat de la tremuja de càrrega i efectuar treballs de neteja dotada d'un cèrcol de baranes a 90 cm. d'alçada 
sobre ella. La plataforma ha de tenir unes dimensions aproximades de 400 x 500 mm. i ser de material consistent. Per 
evitar acumulació de brutícia haurà de ser del tipus de reixeta amb una grandària aproximada de la secció lliure 
màxima de 50 mm. de costat. Aquesta escala només s'ha d'utilitzar per a treballs de conservació, neteja i inspecció per 
un sol operari i posant les assegurances tant abans de pujar com després de recollida la part abatible de la mateixa. 
Només s'ha d'utilitzar estant el vehicle parat. 

 La formigonera no ha de tenir parts sortints que puguin ferir o copejar als operaris. Els elements de la formigonera com 
ara canaletes de sortida, escales, parafangs, etc., haurà de pintar-se amb pintura anticorrosiu per evitar que amb el 
temps es puguin trencar i lesionar els operaris. 

 No pujar a la cisterna de la formigonera ni tan sols estant parada. Qualsevol reparació o comprovació s'ha de fer amb 
elements auxiliars com ara bastides, etc 

 Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes s'hauran pintar amb franges blanques i negres de 
pintura reflectant les parts posteriors de la formigonera (cuba, tremuges, canaletes, etc.). 

 El vehicle ha de tenir frens hidràulics amb doble circuit independent tant per a l'eix posterior com a davanter. 

 Els elements per pujar o baixar han de ser antilliscants. 

 Han de tenir els dispositius de senyalització que marca el codi de la circulació. 

 Sistemes d'alarmes. Senyal de marxa enrere audible per altres camions. 

 Les cabines han de ser d'una resistència que ofereixin una protecció adequada al conductor contra la caiguda 
d'objectes. 

 Les cabines han de tenir sistema de ventilació i calefacció. 

 La cabina ha d'estar proveïda d'un seient fix per al conductor i per als passatgers autoritzats. 

 Els seients han d'estar construïts de manera que absorbeixin en mesura suficient les vibracions, tenir suport i un suport 
per als peus i ser còmodes. 

 Els camions han de portar els següents equips: una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis de neu 
carbònica o components halogenats amb una capacitat mínima de 5 Kg, eines essencials per a reparacions en 
carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc . 

 Per desplegar la canaleta de formigó s'han de treure els cargols de bloqueig fent-la girar fins posició de descàrrega, 
una vegada allà, es traurà la cadena de seguretat i s'agafarà per l'extrem fent girar a la posició desplegada. Cal evitar 
posar les mans entre les unions de les canaletes en el moment del desplegament. 

 Al desplegar la canaleta mai s'ha de situar l'operari en la trajectòria de gir de la mateixa per a evitar qualsevol tipus de 
cops. 

 Les canaletes auxiliars han d'anar subjectes al bastidor del camió mitjançant cadenes amb tancament i segur de 
tancament. 

 El dipòsit i canaletes s'han de netejar en un lloc a l'aire lliure lluny de les obres principals. 

 El camió es situarà en el lloc de buidatge dirigit per l'encarregat d'obra o persona en qui delegui. 

 Quan es descarrega sobre cubilot transportat per grua el camioner i l'operari que ajuda a carregar es separaran de la 
zona de baixada del cubilot estant sempre pendent de les evolucions d'aquest. 

 Si per la situació del gruista s'ha d'acompanyar en la seva baixada al cubilot això es farà procurant no col·locar-se 
entre el cubilot i la part posterior de la formigonera per evitar atrapaments entre ambdós elements. 

 S'ha de posar especial precaució amb la posició dels peus quan baixa el cubilot per evitar que aquest els atrapi contra 
el terra. 

 Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s'han allunyar dos operaris per evitar que un balanceig imprevist 
de la càrrega els colpegi. 

 Quan un camió circula pel lloc de treball és indispensable dedicar un obrer perquè vigili que la ruta del vehicle estigui 
lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap enrere. 

 Els camions han de ser conduïts amb gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, relliscosos o 
que comportin altres perills, al llarg de rases o talussos, en marxa enrere. No s'ha de baixar del camió a menys que: 
estigui aturat el vehicle, hi hagi un espai suficient per a baixar. 

 Durant el desplaçament del camió cap persona ha de: anar de peu o asseguda en lloc perillós, passar d'un vehicle a 
un altre, aplicar falques a les rodes, portar braços o cames penjant de l'exterior. 

 Quan el subministrament es realitza en terrenys amb pendents entre el 5 i el 16 per cent, si el camió-formigonera porta 
motor auxiliar es pot ajudar a frenar posant una marxa a part del corresponent fre de mà, si la formigonera funciona 
amb motor hidràulic cal calçar les rodes del camió ja que el motor del camió està en marxa de forma contínua. En 
pendents superiors al 16 per cent s'aconsella no subministrar formigó amb el camió. 

 En finalitzar el servei i abans de deixar el camió-formigonera el conductor haurà de: posar el fre de mà, engranar una 
marxa curta i si cal bloquejar les rodes mitjançant falques. 

 Pel que fa als treballs de manteniment utilitzant eines manuals s'han de seguir les següents normes: seleccionar les 
eines més adequades per al treball que ha de ser executat, assegurar-se que es troben en bon estat, fer el degut ús, 
en acabar el treball guardar a la caixa o quart dedicat a això. Quan s'utilitzen pistoles de greixatge a pressió mai s'han 
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de col·locar les mans davant de les toveres de sortida. 

 A la lubricació de ressorts mitjançant vaporització o atomització el treballador romandrà allunyat del raig de lubricació, 
que es sedimenta amb rapidesa procurant en tot moment no adreçar-lo a altres persones. 

 Quan s'hagi forjat el formigó d'un dipòsit per qualsevol raó l'operari que manegi el martell pneumàtic haurà d'utilitzar 
cascos de protecció auditiva de manera que el nivell màxim acústic sigui de 80 dB. 

 Els camions de formigó no es podran acostar a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 

 Les rampes d'accés tindran un pendent no superior al 20 per 100. 
 

 
 

Formigonera carretó 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La formigonera carretó és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó, previ barrejat de 
diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment bàsicament. 
En aquesta obra, utilitzarem aquestes petites formigoneres amb una capacitat de 80 a 90 litres. 
Es decideix la seva utilització per la seva robustesa, lleugeresa i silenci, perquè funcionen amb un petit motor monofàsic 
que es connecta a la xarxa. 
Com que són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si d'una sola carretó es tractés. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops per elements mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Durant el transport: Bolcada de la 
autoformigonera.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Calçat antilliscant. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
 
A) Motors elèctrics: 
 

 Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils d'accionar els 
polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part exterior, en lloc fàcilment 
accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de 
posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida. 

 Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua. 

 Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la formigonera, per 
previsió del risc elèctric i de atrapaments. 

 Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 
d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de 
posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintarà de 
color vermell. 

 A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses posades 
accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament. 

 Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el mateix que 
normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament. 

 Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós, aleshores es pot 
veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una massa i una altra. En aquest 
cas el corrent elèctric circularà pel cos. 

 Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
B) Motors de gasolina: 
 
Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat s'hagués de recórrer a 
una de motor de gasolina han de tenir present les següents mesures preventives: 
 

 En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o evaporació de 
combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions. 

 La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha d'utilitzar 
formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas de retrocés. 

 Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes són velles 
oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que els altres dits i donar el 
estirada cap amunt. 

 Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
C) Elements de transmissió: 
 

 Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc. Aquests 
poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes, cabells, etc. Això 
porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de l'element enredat, sotmetent-lo a 
cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions. 

 Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de ser 
desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc. 

 Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció del tambor 
estarà protegit amb pantalla. 

 

 
 

Formigonera basculant 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La formigonera basculant és una màquina utilitzada en aquesta obra per a la fabricació de morters i formigó previ barrejat 
de diferents components tals com àrids de diferent grandària i ciment. 
Utilitzarem aquesta formigonera en l'obra perquè sol ser de mida petita, fins a uns 300 l. 
També per la seva facilitat en les operacions de l'ompliment i buidatge, que tenen lloc per la mateixa obertura. 
Finalment per l'avantatge de la descàrrega, que es produeix per volteig o inclinació del tambor al mateix temps que segueix 
girant, la qual cosa accelera la sortida de la massa, sense separació ni disgregació dels materials o components. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes amb l'energia elèctrica  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops per elements mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Durant el transport: Bolcada de la 
autoformigonera.  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Soroll ambiental  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat (antiesquitxades de pastes). 
- Roba de treball. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Calçat antilliscant. 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a posada 
en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 
Els operadors d'aquesta màquina han d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar en 
l'obra. 
Abans d'iniciar els treballs, s'haurà de comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en 
perfecte estat. 
 
A) Motors elèctrics: 
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 Evitar que es puguin accionar accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguin fàcils d'accionar els 
polsadors d'aturada. Aquests no estaran al costat del motor, sinó preferentment a la part exterior, en lloc fàcilment 
accessible, lluny de la corretja de transmissió del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de 
posada en marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida. 

 Així mateix els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en la formigonera o aigua. 

 Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la formigonera, per 
previsió del risc elèctric i de atrapaments. 

 Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 
d'accionar. En el cas que hi hagi més polsadors per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de 
posada en marxa. El polsador d'aturada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament d'aquests i es pintarà de 
color vermell. 

 A la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos d'un treballador i les masses posades 
accidentalment sota tensió com a conseqüència d'un defecte d'aïllament. 

 Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric o en contacte amb el mateix que 
normalment no estan sota tensió, però que poden estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament. 

 Sota certes condicions el perill apareix quan el treballador toca la màquina o equip elèctric defectuós, aleshores es pot 
veure sotmès a una diferència de potencial establerta entre la massa i el terra, entre una massa i una altra. En aquest 
cas el corrent elèctric circularà pel cos. 

 Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
B) Motors de gasolina: 
 
Encara que s'utilitzaran en l'obra formigoneres elèctriques, si com a conseqüència de la necessitat s'hagués de recórrer a 
una de motor de gasolina han de tenir present les següents mesures preventives: 
 

 En els motors de benzina de les formigoneres hi ha un greu perill quan hi ha una pèrdua excessiva o evaporació de 
combustible líquid o de lubricant, els quals poden provocar incendis o explosions. 

 La posada en marxa mitjançant maneta presenta el perill de retrocés provocant accidents. Per tant, s'ha d'utilitzar 
formigoneres i altres sistemes d'arrencada que obtinguin el desembragament automàtic en cas de retrocés. 

 Com que hi ha moltes formigoneres d'antiga fabricació utilitzades en tota classe de treballs i les manetes són velles 
oferint el perill de retrocés, s'aconsella, l'empènyer, posar el dit polze en el mateix costat que els altres dits i donar el 
estirada cap amunt. 

 Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat per a tal fi. 
 
C) Elements de transmissió: 
 

 Els principals elements de transmissió són: politges, corretges i volants, arbres, engranatges, cadenes, etc. Aquests 
poden donar lloc a freqüents accidents, com ara embolic de parts del vestuari com fils, bufandes, cabells, etc. Això 
porta conseqüències generalment greus, ja que pot ser arrossegat el cos després de l'element enredat, sotmetent-lo a 
cops, aixafaments o fractures i, en el pitjor dels casos, amputacions. 

 Les defenses de politges, corretges i volants han de ser fermes i fixades sòlidament a la màquina. Hauran de ser 
desmuntables per a casos de neteja, reparacions, greixatge, substitució de peces, etc. 

 Quan es realitzi alguna de les operacions anteriors, la màquina estarà aturada. El mecanisme de subjecció del tambor 
estarà protegit amb pantalla. 

 

 
 

9.1.7. Petita maquinària i equips d'obra 
 
Tornavisos i taladres - Trepants pneumàtics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en qualsevol material, 
utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 
El trepant pneumàtic és un trepant amb una percussió molt més potent i s'utilitza per perforar materials molt més durs com 
el formigó, la pedra, etc. o gruixos molt gruixos de material d'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i/o contusions pel retrocés imprevist i 
violent de la peça que es treballa.  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Projecció de l'eina de tall o dels seus 
fragments i accessoris en moviment  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Aquest instrument disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o en defecte d'això 
s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

 Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

 Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra. 

 No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

 Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 

 Complir les instruccions de manteniment. 
 

 
 

Tornavisos i taladres - Trepants elèctrics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina la utilitzarem en l'obra perquè serveix per perforar o fer forats (passants o cecs) en qualsevol material, 
utilitzant sempre la broca adequada al material a treballar. 
La velocitat de gir en el trepant elèctric es regula amb el gatell, essent molt útil poder ajustar-la al material que s'estigui 
trepant i al diàmetre de la broca per a un rendiment òptim. 
A més del gir, la broca té un moviment de vaivé. Això és imprescindible per foradar amb comoditat maons, rajoles, etc. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Aquest instrument disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o en defecte d'això 
s'haurà sotmès a posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 

 Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

 Utilització de l'equip de protecció personal definit per l´'obra. 

 No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

 Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 

 Complir les instruccions de manteniment. 
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Martells perforadors i demolidors - Martell demolidor 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem aquest tipus de martells en l'obra pels avantatges i versatilitat que presenta. 
Pel que fa a tipologia d'accessoris es pot parlar que podem acoblar: Broques en corona de creu, escarpraes, eina de 
reparació, barres de perforar, adaptadors de broques, de corones i útils per a col·locació de tacs. 
Com a característiques es pot dir que la lubricació és mitjançant greix, estan proveïts de doble aïllament elèctric en previsió 
de possibles accidents sota tensió, i aquest últim generalment va proveït d'un sistema que permet la rotació en un moment 
determinat, cosa que facilita la col locació de tacs autoperforants. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a vibracions  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols.  
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Es col·locarà adequadament la màquina en posició segura quan no treballi. 

 Es controlaran els diversos elements de què es compon. 

 Es dotaran de doble aïllament. 

 Es dotarà el martell d'un interruptor de ressort, de manera que la maquinària funcioni estant pressionat constantment 
l'interruptor. 

 El personal encarregat del maneig del martell ha de ser expert en el seu ús. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 

 El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament. 

 Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballi. 

 Es controlaran els diversos elements de què es compon. 

 La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a fer, a l'eina adequada a la 
tasca, al material a treballar i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 

 Comprovar que l'eina a utilitzar està en bones condicions d'ús. 

 Aturar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys incontrolats de l'eina. L'ideal seria 
disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'alçada, assegurar sempre la postura de treball, ja que, en cas de 
pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden multiplicar 

 No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per damunt del nivell de les espatlles, ja que, en cas de 
pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

 Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura de pont. 

 Quan no s'utilitzi es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent 
 

 
 

Martells perforadors i demolidors - Martell pneumàtic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El martell d'aire comprimit s'utilitzarà en l'obra per a múltiples operacions. Treballa amb escarpraes de totes les formes 
(punta, espàtula, etc) proporcionant l'energia un èmbol accionat per aire comprimit. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Cops amb l'eina  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Impactes per la caiguda del martell sobre dels 
peus  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Contusions amb la mànega d'aire comprimit  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops a les mans i els peus  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'objectes i / o partícules.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Protectors auditius. 
- Guants de cuir. 
- Màscara antipols.  
- Arnés de seguretat (per a treballs en alçada). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o, si no s'haurà sotmès a 
posada en conformitat d'acord amb les especificacions del RD 1215/97. 

 Les mànegues d'aire comprimit s'han de situar de manera que no dificultin el treball dels obrers ni el pas del personal. 

 Les mànegues es posaran alineades i, si és possible, fixes. Si és inevitable el pas de camions o qualsevol altre vehicle 
per damunt de les mànegues, es protegiran amb tubs d'acer. 

 La unió entre l'eina i el portaeines quedarà ben assegurada i es comprovarà el perfecte acoblament abans d'iniciar el 
treball. 

 No convé fer esforços de palanca o una altra operació semblant amb el martell en marxa. 

 Es verificaran les unions de les mànegues assegurant que estan en bones condicions. 

 Convé tancar el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 

 
 

Serres i Talladores - Serra circular 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La serra circular és una màquina lleugera i senzilla, composta d'una taula fixa amb una ranura en el tauler que permet el 
pas del disc de serra, un motor i un eix portaeines. 
La transmissió pot ser per corretja, en aquest cas l'alçada del disc sobre el tauler és regulable. 
L'operació exclusiva per la qual es va a utilitzar en l'obra és la de tallar o serrar peces de fusta habitualment emprades en 
les obres de construcció, sobretot per a la formació d'encofrats en la fase d'estructura, com taulers, rulls, taulons, llistons, 
etc. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Ambient pulvigeno  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Màscara amb filtre mecànic recanviable .. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir (preferible molt ajustats). 
 
Per talls en via humida s'utilitzarà: 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de goma o de P.V.C. (preferible molt ajustats). 
- Vestit impermeable. 
- Calçat de seguretat de goma o de P.V.C. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Les serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a distàncies inferiors a 3 metres, (com a norma general) de la vora dels 
forjats amb l'excepció dels que estiguin efectivament protegits (xarxes o baranes, ampits de rematada, etc.). 
Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements de protecció: 
 

 Carcassa de cobriment del disc. 

 Ganivet divisor del tall. 

 Empenyedor de la peça a tallar i guia. 

 Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 

 Interruptor de estanc 

 Connexió a terra. 
 
Es prohibirà expressament, deixar en suspensió del ganxo de la grua les taules de serra durant els períodes d'inactivitat. 
El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per a tal menester, en 
prevenció dels riscos. 
L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, 
dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per evitar els riscos elèctrics. 
Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 
Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les clavilles 
mascle-femella. 
Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant clavilles 
mascle-femella. 
Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
Es prohibirà ubicar la serra circular sobre els llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els elèctrics. 
Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra circular, mitjançant escombrat i apilat per 
a la seva càrrega (o per al seu abocament mitjançant les trompes d'abocament). 
En aquesta obra, el personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per tall de fusta o per tall ceràmic), se li 
lliurarà la següent normativa d'actuació. El justificant de recepció, es lliurarà al Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució d'obra. 
 

 S'haurà de subjectar bé les peces que es treballin 

 Haurà de comprovar la pèrdua de tall en les eines de tall. 

 S'utilitzaran eines de tall correctament afilades i s'elegiran útils adequats a les característiques de la fusta i de 
l'operació. 

 Evitar en el possible passades de gran profunditat. Són recomanables les passades successives i progressives de tall. 

 S'evitarà l'ús d'eines de tall i accessoris a velocitats superiors a les recomanades pel fabricant. 

 S'utilitzaran les eines de tall amb resistència mecànica adequada. 

 No s'han d'utilitzar accessoris inadequats. 
 
A) Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc. 
 

 Abans de posar la màquina en servei comprovar que no està anul·lada la connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi al 
Servei de Prevenció. 

 Comprovar que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, aviseu al Servei de Prevenció. 

 Utilitzeu el empenyedor per manejar la fusta; consideri que si no pot perdre els dits de les mans. Desconfiï de la seva 
destresa. Aquesta màquina és perillosa. 

 Els empenyedors no són en cap cas elements de protecció en si mateixos, ja que no protegeixen directament l'eina de 
tall sinó les mans de l'operari al allunyar del punt de perill. Els empenyedors deuen, per tant, considerar com a 
mesures complementàries de les proteccions existents, però mai com a substitutòries de les esmentades proteccions. 
La seva utilització és bàsica en l'alimentació de peces petites, així com a instrument d'ajuda per al -fi de passada- en 
peces grans, empenyent la part posterior de la peça a treballar i subjecte per la mà dreta de l'operari. 

 No retirar la protecció del disc de tall. 

 El empenyedor portarà la peça on vostè vulgui a la velocitat que vostè necessita. Si la fusta  no passa , el ganivet 
divisor està mal muntat. Demaneu que l'hi s'ajustin. 

 Si la màquina, s'atura, retiri's d'ella i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui reparada. No intenti realitzar ni 
ajustaments ni reparacions. 

 Comprovar l'estat del disc, substituint els que estiguin fissures o no tinguin alguna dent. 

 Per evitar danys en els ulls, se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat antiprojecció de partícules. Utilitzeu-la sempre, 

quan hagi de tallar. 

 Extreure prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o 
sortir comiat la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos. 

 L'alimentació de la peça s'ha de fer en sentit contrari al del gir de l'útil, en totes les operacions en què això sigui 
possible. 

 
B) En el treball de peces ceràmiques: 
 

 Observeu que el disc per tall ceràmic no està fissurat. Si és així, demani al Servei de Prevenció que es canviï per un 
altre nou. 

 Efectuï el tall si és possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit amb una màscara de filtre 
mecànic recanviable 

 Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses. 

 Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 
 
C) Normes generals de seguretat: 
 

 Suspendrem els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Cobrir la màquina amb material impermeable. Una vegada finalitzat el treball, poseu-la en un lloc abrigat. 

 L'interruptor hauria de ser de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 

 Les masses metàl·liques de la màquina estaran unides a terra i la instal·lació elèctrica disposarà d'interruptors 
diferencials d'alta sensibilitat. 

 La màquina ha d'estar perfectament anivellada per al treball 

 No podrà utilitzar mai un disc de diàmetre superior al que permet el resguard instal·lat. 

 La seva ubicació en l'obra serà la més idònia de manera que no hi hagi interferències d'altres treballs, de trànsit ni 
d'obstacles. 

 No ha de ser utilitzada per persona diferent del professional que la tingui al seu càrrec, i si cal es la dotarà de clau de 
contacte. 

 La utilització correcta dels dispositius protectors haurà de formar part de la formació que tingui l'operari. 

 Abans d'iniciar els treballs s'ha de comprovar el perfecte afilat l'útil, la seva fixació, la profunditat del tall desitjat i que el 
disc giri cap al costat en el qual l'operari efectuï l'alimentació 

 És convenient oliar la serra de tant en tant per evitar que es desviï en trobar cossos durs o fibres retorçades. 

 Perquè el disc no vibri durant la marxa es col·locaran 'guia de fulles' (coixinets plans en els que frega la cara de la 
serra). 

 L'operari haurà d'emprar sempre ulleres o pantalles facials. 

 Mai es empenyerà la peça amb els dits polzes de les mans estesos. 

 Es comprovarà l'absència de cossos petris o metàl·lics, nusos durs, vetes o altres defectes en la fusta. 

 El disc serà rebutjat quan el diàmetre original s'hagi reduït 1 / 5. 

 El disc utilitzat serà el que correspongui al nombre de revolucions de la màquina. 

 Es disposarà de cartells d'avís en cas d'avaria o reparació. Una forma segura d'evitar una arrencada sobtat és 
desconnectar la màquina de la font d'energia i assegurar-se que ningú pugui connectar 

 

Serres i Talladores - Talladora material ceràmic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Per a materials com el gres i la ceràmica, utilitzarem en l'obra aquest tallador manual que consta d'una plataforma sobre la 
qual es recolzen dues guies lliscants sobre les quals va muntat el carro de l'eina tallant. 
Les guies són acerades i inoxidables i requereix un constant greixatge i manteniment per facilitar el lliscament del carro. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Electrocució  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls i amputacions  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Emanació de pols  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trencament del disc  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'aigua  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Retrocés i projecció dels materials  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat apropiat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Màscara antipols (cas de no usar raig d'aigua). 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Tots els elements mòbils aniran proveïts dels seus proteccions 

 Es tallarà només els materials per als quals està concebuda. 

 Es farà una connexió a terra de la màquina. 

 Se situarà la màquina de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el menys perjudicial per a 
la resta de companys. 

 Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina. 

 Estarà dotada d'un sistema que permeti el humitejat de les peces durant el tall. 
  

 
 

Serres i Talladores - Cortadora per doll d'aigua a ultra pressió 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El sistema de tall per doll d'aigua a ultra pressió, permet mitjançant la projecció sobre el material (generalment marbre, 
granit, etc.) d'un doll d'aigua a una elevada pressió i amb la incorporació de material abrasiu mitjançant l'efecte Venturi, 
realitzar el tall precís. 
El tanc inferior ple d'aigua dissipa el doll de cort. 
Mitjançant l'ocupació d'aquesta tècnica és possible tallar qualsevol material: metalls, marbre, vidre, plàstics, paper, 
composites i és utilitzat en aquesta obra com a procediment de tall o mecanitzat de materials a utilitzar: 
 
S'inclouen les següents operacions: 

 
Preparació de la peça a mecanitzar i subjecció en la cortadora. 
Preparació de la màquina i inici del tall. 
Retirada de la peça mecanitzada. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Corts  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Calçat apropiat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcat CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions o en defecte d'això s'haurà 
sotmès a posada en conformitat d'acord amb el que especifica el RD 1215/97. 

 Els operadors d'aquesta màquina hauran d'estar degudament acreditats i haver estat instruïts en les tasques a realitzar 
en l'obra. 

 Abans d'iniciar els treballs, comprovar que tots els dispositius de la màquina responen correctament i estan en perfecte 
estat. 

 Es realitzarà una revisió ocular de la zona de treball i del circumdant. 

 No utilitzar la màquina si les proteccions amb les quals està dotada no funcionen degudament. 

 Usar l'equip de protecció personal definit per obra. 

 No efectuar reparacions ni manteniment amb la màquina en marxa. 

 Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement per mitjà 
del part de treball. 

 Complir les instruccions de manteniment i les recomanacions del fabricant. 

 Es tallarà només els materials pels quals està concebuda, amb les pressions establertes. 

 Se situarà la màquina de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el menys perjudicial per a 
la resta de companys. 

 Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina. 

 Es prohibirà l'accés de personal aliè a aquestes operacions als voltants de la màquina. Per a això s'haurà senyalitzat la 
zona impedint el pas a la mateixa. 

  

 
 

Clavadores i grapadores - Grapadores pneumàtiques 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per fixar ràpida i còmodament fris, panells i 
planxes. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls i ferides punxants en la seva 
manipulació  

Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

 Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

 Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra. 

 No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

 Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 

 Complir les instruccions de manteniment. 
  

 
 

Clavadores i grapadores - Grapadores elèctriques 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquesta màquina s'utilitzarà en diferents operacions de l'obra perquè serveix per fixar ràpida i còmodament fris, panells i 
planxes. 
Consten d'un cilindre que percudeix sobre una placa que és la que introdueix la grapa, la seva regulació és electrònica, 
permet imprimir una major força sobre una grapa per tal de poder introduir en materials més durs. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls i ferides punxants en la seva 
manipulació  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 
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 Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

 Utilització de l'equip de protecció personal definit per l'obra. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 

 No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

 Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 

 Complir les instruccions de manteniment. 
  

 
 

Esmoladores i treball en metall - Talladora de metalls 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El tall del metall en obra ho farem amb aquesta talladora, les possibilitats i versatilitat la fan apropiades per al lloc de treball 
de barres i perfils. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls i amputacions  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Retrocés i projecció dels materials  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció d'aigua  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de goma o PVC. 
- Calçat apropiat 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Tots els elements mòbils aniran proveïts dels seus proteccions. 

 Es tallarà només els materials per als quals està concebuda. 

 Es farà una connexió a terra de la màquina. 

 Se situarà la màquina de tal manera que la projecció de partícules i l'evacuació de pols sigui el menys perjudicial per a 
la resta de companys. 

 Hauran cartells indicatius dels riscos principals de la màquina. 

 Estarà dotada d'un sistema que permeti el humitejat de les peces durant el tall. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
  

 
 

Fresadores, raspalls, polidores i altres - Radial elèctrica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem aquesta eina radial elèctrica portàtil per realitzar diverses operacions de tall en l'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Talls  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i / o contusions pel ret  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Retrocés i projecció dels materials  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Emissió de pols  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Projecció de l'eina de tall o dels seus 
fragments i accessoris en moviment  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 
- Roba de treball. 
- Guants de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Abans d'utilitzar la màquina s'ha de conèixer el seu maneig i adequada utilització. 

 Abans de maniobrar, assegurar-se que la zona de treball estigui clara. 

 Utilització de l'equip de protecció personal definit per obra. 

 No efectuar reparacions amb la màquina en marxa. 

 Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament de la màquina al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
mitjançant el part de treball. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 

 Complir les instruccions de manteniment. 
  

 
 

Vibradors de formigó - Vibrador 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà el vibrador en l'obra per aplicar al formigó xocs de freqüència elevada amb l'objectiu de vibrar. 
Els vibradors que s'utilitzaran en aquesta obra seran: Elèctrics. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes des d'alçada durant el seu maneig  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell del vibrador  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Esquitxades de beurada en ulls i pell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Botes de goma 
- Guants de seguretat 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions contra esquitxades. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 

 Com a mesura més elemental, és la correcta elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, a la tasca, al 
material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
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 Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 

 Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 

 Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica del vibrador, per 
previsió del risc elèctric i de atrapaments. 

 El cable d'alimentació del vibrador haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones de pas dels operaris. 

 Els vibradors hauran d'estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament. 

 Els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua. 

 Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 
d'accionar. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
    

 
 

Vibradors de formigó - Regle anivellador vibrant 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta obra s'utilitzarà el regle vibrant per a l'acabat superficial de les soleres de formigó, vibrant la solera en la seva 
superfície. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes des d'alçada durant el seu maneig  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell del vibrador  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Vibracions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Botes de goma 
- Guants de seguretat 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions contra esquitxades. 
- Arnés de seguretat (per als treballs en alçada). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La màquina disposarà de marcatge CE, declaració de conformitat i manual d'instruccions. 

 Com a mesura més elemental, és la correcta elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, a la tasca, al 
material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 

 Les operacions de la vibradora es realitzaran sempre sobre posicions estables. 

 Es procedirà a la neteja diària de la regla després de la seva utilització. 

 Les operacions de neteja directa manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la regla, per previsió 
del risc elèctric i de atrapaments. Si el motor és de gasolina o gasoil, haurà sempre estant aturat. 

 Els polsadors estaran protegits per evitar que els caigui material utilitzat en el formigonat o aigua. 

 Els polsadors de posada en marxa i parada estaran suficientment separats per no confondre'ls en el moment 
d'accionar. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
    
 

 
 

Aparells de soldadura - Soldadura oxiacetilènica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En diferents operacions i activitats de l'obra serà necessari recórrer a la soldadura oxiacetilènica. 

Els bufadors per a soldadura mitjançant gasos liquats, estaran dotats de vàlvules antirretorn de flama, en prevenció del risc 
d'explosió.  
Aquestes vàlvules s'instal·laran en ambdues conduccions i tant a la sortida de les ampolles, com a l'entrada del bufador. 
El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles o bombones de gasos liquats, s'efectuarà segons les següents 
condicions: 
 

 1 º Estaran les vàlvules de tall protegides per la corresponent caperutxa protectora. 
 2 º No es barrejaran ampolles de gasos diferents. 
 3 º Es transportaran sobre carretons engabiades en posició vertical i lligades, per evitar bolcades durant el 
transport. 
 4 º Els punts 1, 2 i 3 s'han de complir tant per bombones o ampolles plenes com per ampolles buides. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atrapaments entre objectes  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Aixafament de mans per objectes pesats  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Explosió (retrocés de flama)  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Ferides als ulls per cossos estranys  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants o 
materials  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Elm de soldador. 
- Pantalla de protecció de sustentació manual 
- Guants de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Polaines de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Roba de treball. 
- Arnés de seguretat (per soldadures en alçada). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El trasllat i ubicació per a ús de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà mitjançant carros de seguretat. 

 En aquesta obra, es prohibirà apilar o mantenir les ampolles de gasos liquats al sol. 

 Es prohibirà en aquesta obra, la utilització d'ampolles o bombones de gasos liquats en posició horitzontal o en angle 
menor 45 º. 

 Es prohibirà en aquesta obra l'abandó abans o després de la seva utilització de les ampolles o bombones de gasos 
liquats. 

 Les ampolles de gasos liquats es recolliran separades (oxigen, acetilè, butà, propà), amb distribució expressa de llocs 
d'emmagatzematge per a les ja esgotades i les plenes. 

 A tots els operaris de soldadura oxiacetilènica o d'oxitall se'ls lliurarà el següent document de prevenció donant compte 
del lliurament al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 

 
Normes de prevenció d'accidents per a la soldadura oxiacetilènica i el oxitall. 
 
A) Utilitzeu sempre carros porta-, realitzarà el treball amb major seguretat i comoditat 
 

 Evitar que es colpegin les ampolles o que poden caure des d'alçada. Eliminarà possibilitats d'accidents. 

 No inclinar les ampolles d'acetilè per esgotar-les, és perillós. 

 No utilitzar les ampolles d'oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de manera descontrolada. 

 Abans d'encendre el bufador, comprovar que estan correctament fetes les connexions de les mànegues, evitarà 
accidents. 

 Abans d'encendre el bufador, comprovi que estan instal·lats les vàlvules antiretorn, evitarà possibles explosions. 

 Si voleu comprovar que en les mànegues no hi ha fuites, submergir-les sota pressió en un recipient amb aigua, les 
bombolles li delataran la fuga. Si és així, demani que li subministrin mànegues noves sense fuites. 

 No abandoni el carro en el treball si s'ha d'absentar. Tanqueu el pas de gas i porteu-lo a un lloc segur, evitarà córrer 
riscos a la resta dels treballadors. 

 Obrir sempre el pas del gas mitjançant la clau pròpia de l'ampolla. Si utilitzeu un altre tipus d'eina pot inutilitzar la 
vàlvula d'obertura o tancament, de manera que en cas d'emergència no podrà controlar la situació. 

 No permetre que hi hagi focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. Evitarà possibles explosions. 

 No dipositar el bufador a terra. Demani que li subministrin un porta-bufador. 
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 Demani que li indiquin quina és la trajectòria més adequada i segura per tendir la mànega. Evitarà accidents, consideri 
sempre que un company, vaig poder ensopegar i caure per culpa de les mànegues. 

 Unir entre si les mànegues d'ambdós gasos mitjançant cinta adhesiva. Les manejarà amb més seguretat i comoditat 

 No utilitzar mànegues del mateix color per a gasos diferents. En cas d'emergència, la diferència de coloració l'ajudarà a 
controlar la situació. 

 No utilitzar acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure: per poc que li sembli que contenen, serà suficient 
perquè es produeixi reacció química i es formi un compost explosiu: acetilur de coure. 

 Si s'ha de soldar sobre elements pintats, o tallar-los, procurar fer-ho a l'aire lliure o en un local ben ventilat. No 
permetre que els gasos despresos puguin intoxicar-lo. 

 Caldrà emprar corrons  per recollir les mànegues una vegada utilitzades, realitzarà el treball de forma més còmoda i 
ordenada, i evitarà accidents. 

 Es prohibeix fumar durant les operacions de tall o soldadura. També estarà prohibit fumar quan es manipuli els 
bufadors i ampolles. 

 Està prohibit fumar en el magatzem d'ampolles. 
 

 
 

Aparells de soldadura - Oxitall 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Equip de treball utilitzat en l'obra per al lloc de treball de peces metàl·liques, mitjançant bufador i gasos (acetilè i oxigen) en 
estat comprimit. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per manipulació.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules.  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes tèrmics.  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Incendis.  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Postures forçades.  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Pantalles facials, amb protector amb filtre que protegeixi de la projecció violenta de partícules i de les radiacions de la 
soldadura. 
- Guants contra agressions d'origen tèrmic. 
- Manyoples. 
- Maneguins i mànigues. 
- Calçat de seguretat. 
- Polaines. 
- Davantals de protecció contra les agressions mecàniques. 
- Roba de treball de cotó (ignífuga i ajustada). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Cal formació específica per a la utilització d'aquest equip. 

 Seguir les instruccions del fabricant. 

 Mantenir les zones de treball netes i endreçades. 

 Cal emmagatzemar les ampolles allunyades de possibles contactes elèctrics, separades de les fonts de calor i 
protegides del sol. 

 Cal netejar periòdicament el filtre del bufador, utilitzar per a cada treball la pressió correcta i utilitzar un encenedor 
d'espurna per encendre el bufador. 

 Comprovar l'existència de vàlvules antiretorn al manòmetre i canya, i que la unió entre mànegues sigui de connexions 
estanques. 

 Mantenir el grup fora del recinte de treball. 

 En la manipulació de les ampolles cal evitar donar-los cops i agafar per les aixetes. Les ampolles en servei han d'estar 
en posició vertical en els seus suports o carros i es prohibeix la utilització de bombones de gasos en posició inclinada. 

 En la utilització d'aquest equip en zones amb especial risc d'incendi, cal preveure la presència d'extintors. 

 Es prohibeix treballar en condicions climatològiques adverses: vent fort i pluja. 

 Es prohibeixen els treballs de soldadura i tall en locals on s'emmagatzemin materials inflamables o combustibles. 

 Traslladar les bombones, tant plenes com buides, en posició vertical i lligades a un portabombones. 

 No abandonar l'equip mentre estigui en funcionament. 

 No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipòsits o barrils mentre no hagin estat netejats completament i 

desgasificats amb vapor, si és necessari. 

 No es pot treballar amb la roba bruta per greix, dissolvent o altres substàncies inflamables. 

 No penjar mai el bufador de les ampolles, encara que estigui apagat. 

 No s'han de consumir del tot les ampolles per mantenir sempre una petita sobrepressió al seu interior. 

 No s'han d'efectuar treballs de tall a prop de llocs on s'estiguin realitzant operacions de desgreixatge, ja que poden 
formar gasos perillosos. 

 No tocar peces recentment tallades. 

 No utilitzar l'oxigen per netejar o bufar peces o per ventilar una estada. 

 Per apagar el bufador cal tancar primer la vàlvula d'acetilè i a continuació la d'oxigen. 

 Per encendre el bufador cal obrir primer lleugerament la vàlvula d'oxigen i després la d'acetilè en major proporció. A 
continuació, cal encendre la mescla i regular la flama. 

 Per mantenir en bon estat les mànegues, cal evitar el seu contacte amb productes químics, superfícies calentes, 
elements tallants o punxants. Així mateix, cal evitar la formació de bucles o nusos en la seva utilització. 

 Periòdicament, cal verificar que les mànegues no tenen fuites revisant especialment les juntes, ràcords i aixetes. 

 Procedir al recanvi de mànegues quan es detecti que aquestes estan deteriorades o trencades. 
  

 
 

Generadors i compressors - Grup electrogen 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'ús dels generadors o grups electrògens en aquesta obra és imprescindible per l'absència de xarxa elèctrica a les 
proximitats, i també pel fet que la demanda total d'Kw. de l'obra és superior a la que pot oferir la xarxa general. 
A més, perquè el enganx a aquesta xarxa i l'estesa de línia necessari pot originar riscos latents a la màquina i equips 
utilitzats en altres operacions, de manera que es consideren que és aconsellable la utilització de sistemes propis de 
producció d'energia elèctrica. 
Els grups generadors electrògens tenen com a missió bàsica la de substituir el subministrament d'electricitat que procedeix 
de la xarxa general quan ho aconsellen o exigeixen les necessitats de l'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments amb parts mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cremades, per exemple en treballs de 
manteniment  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda des d'alçada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Protector acústic o taps. 
- Guants aïllants per a baixa tensió. 
- Calçat protector de riscos elèctrics. 
- Casc de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En el moment de la contractació del grup electrogen, es demanarà informació dels sistemes de protecció de què està 
dotat per a contactes elèctrics indirectes. 

 Si el grup no porta incorporat cap element de protecció es connectarà a un quadre auxiliar d'obra, dotat amb un 
diferencial de 300 mA per al circuit de força i un altre de 30 mA per al circuit d'enllumenat, posant a terra, tant al neutre 
del grup com al quadre. 

 Atès que el valor de resistència de terra que s'exigeix és relativament elevat, podrà aconseguir fàcilment amb 
elèctrodes tipus piqueta o cable soterrat. 

 Tant la posada en obra del grup, com les seves connexions a quadres principals o auxiliars, s'ha d'efectuar amb 
personal especialitzat. 

 Altres riscos addicionals són el soroll ambiental, l'emanació de gasos tòxics per la fuita del motor i atrapaments en 
operacions de manteniment. 

 El soroll es pot reduir situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. 

 Referent al risc d'intoxicació seva ubicació mai ha de ser en soterranis o compartiments tancats o mal ventilats. 

 La instal·lació del grup haurà de complir el que especifica REBT. 

 Les tensions perilloses que apareguin en les masses dels receptors com a conseqüència de defectes localitzats en ells 
mateixos o en altres equips de la instal·lació connectats a terra es protegiran amb els diferencials en acció combinada 
amb la connexió a terra. 

 La connexió a terra, quan la instal·lació s'alimenta del grup, té per objecte referir el sistema elèctric a terra i permetre el 
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retorn de corrent de defecte que es produeixi en masses de la instal·lació o receptors que poguessin accidentalment 
no estar connectats a la posada a terra general, limitant la seva durada en acció combinada amb el diferencial 

 Cal tenir en compte que els defectes de fase localitzats en el grup electrogen provoquen un corrent que retorna pel 
conductor de protecció i per R al centre de l'estrella, no afectant el diferencial. Per això s'instal·larà un dispositiu tèrmic, 
que ha de parar el grup en un temps baix quan aquest corrent provoqui una caiguda de tensió en R. 

 Es posarà sempre en lloc ventilat i fora del risc d'incendi o explosió. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
  

 
 

Generadors i compressors - Compressor 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem en aquesta obra el compressor per a l'alimentació dels diferents martells pneumàtics que en diferents talls anem 
a necessitar.  
Encara que el compressor és una part del grup, per extensió considerarem com compressor al grup moto-compressor 
complet.  
La missió és produir aire comprimit, generalment a 7 Bars, que és el que necessiten per al seu funcionament els martells o 
perforadors pneumàtics que s'utilitzaran en aquesta obra.  
El grup moto-compressor està format per dos elements bàsics:  
 

 El compressor, la missió és aconseguir un cabal d'aire a una determinada pressió,  

 El motor, que amb la seva potència a un determinat règim transmet el moviment al compressor.  
 
Els factors a tenir en compte per determinar el compressor adequat a les necessitats d'aquesta obra són: la pressió màxima 
de treball i el cabal màxim d'aire.  
La pressió de treball s'expressa en Atmosferes. (La fixa l'equip, màquina o eina que treballa connectada a ell) i és la força 
per unitat de superfície (kg / cm 2) que necessiten les eines per al seu funcionament.  
El cabal d'aire és la quantitat que ha d'alimentar a l'eina, a una determinada pressió, per al bon funcionament d'aquesta i es 
mesura en m3/minut.  
Si el motor alimenta diversos equips que treballin a diferents pressions, el compressor ha de tenir la pressió de l'equip de 
major pressió. Protegint-se amb un mà-reductor els equips que treballin a una pressió excessiva.  
Per calcular el cabal d'aire lliure que necessita l'obra, hem sumat el consum d'aire de tots els equips, en litres per minut. Al 
valor obtingut se li ha aplicat un factor de simultaneïtat. També hem tingut en comte una reserva per a possibles 
ampliacions.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Bolcades  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Fatiga física per maneig manual de càrregues  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i / o contusions pel retrocés imprevist i 
violent sobre la peça que es treballa  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trencament de la mànega de pressió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats de l'emanació de gasos tòxics del 
motor  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi i / o explosió del motor  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Roba de treball. 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El compressor no es col·locarà ni s'arrossegarà a menys de 2 metres de la vora superior dels talussos. 

 El transport per suspensió es realitzarà amb 2 cables i amb quatre punts d'ancoratge. 

 El compressor es quedarà en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui desplaçar per si sol. 

 Mentre funcioni, les carcasses han d'estar sempre en posició de tancat. 

 A menys de 4 metres de distància serà obligatori l'ús de protectors auditius. 

 Si és possible, els compressors s'han de situar a una distància mínima de 15 metres del lloc de treball. 

 El combustible es posarà amb la màquina parada. 

 Les mànegues de pressió han d'estar sempre en perfecte estat. L'encarregat de seguretat o l'encarregat d'obra vigilarà 
l'estat de les mànegues i es preocuparà de la seva substitució. 

 Els mecanismes de connexió es farà amb els ràcords corresponents, mai amb filferros. 

 Es disposarà sempre de ventilació apropiada, havent de col·locar-se llocs a la intempèrie. 
  

 
 

Drenatge - Bomba drenatge 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La bomba de drenatge és la solució adequada en l'obra per a evacuació d'aigües, tant aigua clara com bruta. 
L'interruptor de nivell integrat connecta la bomba automàticament i assumeix la funció de comunicació automàtica. Així, la 
bomba arrenca automàticament en cas d'inundacions per pluja, per pujada del nivell freàtic o per trencament d'una 
canonada o conducció d'aigua, pel que el seu ús en l'obra es fa necessari en previsió d'aquestes situacions. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments amb parts mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Guants aïllants 
- Protector acústic o taps. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
- Calçat apropiat. 
- Mascaretes. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Es controlaran els diversos elements de què es compon. 

 Es dotaran de doble aïllament. 

 El personal encarregat del manteniment o revisió de la bomba haurà de ser expert. 

 La bomba ha d'estar en bon estat per al seu funcionament, no presentant defectes, trencaments de cable ni 
deterioraments que puguin ocasionar situacions de risc. Davant el dubte sempre es retirarà del servei. 

 Es controlaran i revisaran periòdicament els diversos elements de què es compon. 

 La primera mesura, i més elemental, és comprovar que l'elecció de la bomba és apropiada a la feina a fer. 

 Quan no s'utilitzi es revisarà i posteriorment es guardarà de manera apropiada, seguint les especificacions tècniques 
del fabricant i en el seu allotjament corresponent. 

 Es seguiran sempre les instruccions del fabricant pel que fa a maneig i utilització de l'equip, així com en els 
manteniments i reparacions. 

 No treballar en situacions de  mitjana avaria- . Abans de treballar, arreglar-ho bé. Davant el dubte no s'ha d'utilitzar. 

 No intentar modificar els mecanismes de protecció. 

 Als operaris d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, abans de l'inici dels 
treballs. 

 Verificarem l'estat dels cables per evitar contactes elèctrics. 

 Es prohibirà el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d'obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues de prolongació estaran exemptes de empalmaments i les connexions es faran sempre mitjançant 
clavilles mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 
  

 
 

Equips de pintura - Equip de pintura amb pistola convencional 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les pistoles de pintura s'utilitzen en l'obra perquè representen una solució pràctica i ràpida, permetent estalviar pintura, 
temps i esforç alhora que millora els resultats, permetent pintar qualsevol tipus de superfície. 
Les característiques diferencials són: Potència mesura en watts; Ventall o diàmetre del filtre (quantitat de pintura que la 
pistola pugui aplicar), tipus de pistola (que en el nostre cas és la convencional), Pes (clau per a la seva fàcil manipulació), 
Capacitat del dipòsit i Longitud de la mànega. 
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Les pistoles normals o convencionals fan servir els principis de funcionament de l'efecte Venturi. Són pistoles antigues i 
tenen una taxa de transferència de productes baixa, treballen amb pressions d'aire a l'entrada de la pistola d'entre 3 i 6 bar i 
en el filtre d'entre 2 i 2,5 bar. La pressió en el pic de fluid permet una bona atomització del producte. Aquest arriba a la peça 
amb força, però genera molta polvorització i un efecte rebot de la pintura a la peça i disminueix la taxa de transferència de la 
pistola. 
 
Pel que s'han d'utilitzar sempre en obra en llocs ben ventilats. 
 
Procediment a realitzar: 
 

 Preparació de la superfície i protecció de parts que no es vol pintar. 

 Abans de començar, col·locar-se els EPI. 

 Dissoldre el producte a aplicar abans de pintar. 

 Remoure la pintura per evitar grumolls. 

 Comprovar la densitat de la pintura per assegurar que està completament diluïda seguint les recomanacions del 
fabricant. 

 Regular la pressió del filtre. 

 Per pintar a l'interior és important garantir la ventilació. A l'exterior és recomanable utilitzar la pistola quan no faci vent. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures forçades o 
moviments repetitius  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposició a substàncies nocives o tòxiques  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Dermatitis per contacte de la pell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Explosió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Mascareta amb filtre mecànic específic recanviable. 
- Màscara amb filtre químic específic recanviable. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En els treballs de pintura, el treballador es troba sotmès als riscos propis del treball als quals se sumen els del maneig 
de productes químics, nocius i perillosos, com són els dissolvents, els catalitzadors, les pintures, etc. 

 Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats, mantenint-se sempre la ventilació per tir d'aire, per evitar els 
riscos d'incendis i d'intoxicacions. 

 S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 

 Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·les una senyal de "perill d'incendis" i una altra de 
"prohibit fumar". 

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de repartiment de càrregues per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

 Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o 
incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives. 

 Els emmagatzematges de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa, es realitzaran de tal manera que pugui 
realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per evitar el risc d'inflamació. 

 S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant. 

 Els operaris hauran d'utilitzar arnès de seguretat en prevenció del risc de caigudes a diferent nivell. S'estendran cables 
de seguretat amarrats a punts forts, dels que amarrar el fiador de l'arnés de seguretat. 

 Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplada mínima de 60 cm .. 

 Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables. 

 Es prohibeix en aquesta obra, la utilització de les escales de mà als balcons, sense haver posat prèviament els mitjans 
de protecció col·lectiva, per evitar els riscos de caigudes al buit. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment entorn dels 2 
m. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar el risc de caigudes per inestabilitat 

 Les operacions de escatats, mitjançant màquina de fregar de mà, s'executaran sempre sota ventilació per 'corrent 
d'aire', per evitar el risc de respirar pols en suspensió. 

 L'abocament de pigments en el suport es realitzarà des de la menor alçada possible, en evitació d'esquitxades i 
formació d'atmosferes pulverulentes. 

 Es prohibeix fumar o menjar en les estances en què es pinti amb pintures que continguin dissolvents orgànics o 
pigments tòxics. 

 Procurarem evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell. 

 Utilitzarem protectors auditius en l'ús de compressors d'aire. 

 Utilitzarem mascaretes especifiques per evitar inhalar els vapors procedents de la pintura 

 S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics de la necessitat d'una profunda higiene personal, 
abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta. 

 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als llocs de treball en què s'emprin pintures 
inflamables, per evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

 Es mantindrà la neteja i l'ordre en l'obra. 
  

 
 

Equips de pintura - Airless per als treballs de pintura i ignifugat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'Equip Airless és una màquina que polvoritza la pintura o recobriment per alta pressió però "sense aire". 
El sistema de polvorització AIRLESS és ideal per a l'aplicació de pintures de parets, sostres, estructures, etc, el que fa que 
la seva utilització sigui apropiada a l'obra. 
El principi de funcionament és per compressió de la pintura, aconseguida mitjançant bombes de pintura Airless a pistó o 
diafragma. Els equips Airless poden ser operats elèctricament, pneumàticament o gasolina. 
Utilitzen mànegues d'alta pressió per a pintura que solen ser de 7,5 mo fins i tot superior. 
A la sortida de la pistola, el filtre, posseeix un orifici de sortida molt petit amb el que en passar la pintura surt polvoritzada 
(per descompressió). 
 
Procediment a realitzar: 
 

 Preparació de la superfície i protecció de parts que no es vol pintar. 

 Abans de començar, col·locar-se els EPI. 

 Dissoldre el producte a aplicar abans de pintar. 

 Remoure la pintura per evitar grumolls. 

 Comprovar la densitat de la pintura per assegurar que està completament diluïda seguint les recomanacions del 
fabricant. 

 Regular l'broquet. 

 Per pintar a l'interior és important garantir la ventilació. A l'exterior és recomanable utilitzar la pistola quan no faci vent. 
  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caída de personas a distinto nivel  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caída de personas al mismo nivel  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Proyección de fragmentos o partículas  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposición al ruido  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de PVC o de goma. 
- Guants de cuir. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat (quan sigui necessari). 
- Mascareta amb filtre mecànic específic recanviable. 
- Màscara amb filtre químic específic recanviable. 
- Roba de treball. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En els treballs de pintura, el treballador es troba sotmès als riscos propis del treball als quals se sumen els del maneig 
de productes químics, nocius i perillosos, com són els dissolvents, els catalitzadors, les pintures, etc. 
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 Les pintures s'emmagatzemaran en els llocs assenyalats, mantenint-se sempre la ventilació per tir d'aire, per evitar els 
riscos d'incendis i d'intoxicacions. 

 S'instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures. 

 Sobre el full de la porta d'accés al magatzem de pintures, s'instal·larà un senyal de "perill d'incendis" i una altra de 
"prohibit fumar". 

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s'apilaran sobre taulons de repartiment de càrregues per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

 Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables amb els recipients mal o 
incompletament tancats, per evitar accidents per generació d'atmosferes tòxiques o explosives. 

 Els emmagatzematges de recipients amb pintura que contingui nitrocel·lulosa, es realitzaran de tal manera que pugui 
realitzar-se el volteig periòdic dels recipients per evitar el risc d'inflamació. 

 S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local que s'està pintant. 

 Els operaris hauran d'utilitzar arnès de seguretat en prevenció del risc de caigudes a diferent nivell. S'estendran cables 
de seguretat amarrats a punts forts, dels que amarrar el fiador de l'arnés de seguretat. 

 Les bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplada mínima de 60 cm. 

 Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables. 

 Es prohibeix en aquesta obra, la utilització de les escales de mà als balcons, sense haver posat prèviament els mitjans 
de protecció col·lectiva, per evitar els riscos de caigudes al buit. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball serà de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment entorn dels 2 
m. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus 'tisora', dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, 
per evitar el risc de caigudes per inestabilitat 

 Es prohibeix fumar o menjar en les estances en què es pinti amb pintures que continguin dissolvents orgànics o 
pigments tòxics. 

 Procurarem evitar el contacte de qualsevol tipus de pintura amb la pell. 

 Farem servir mascaretes especifiques per evitar inhalar els vapors procedents de la pintura 

 S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics de la necessitat d'una profunda higiene personal, 
abans de realitzar qualsevol tipus d'ingesta. 

 Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs pròxims als talls en què s'emprin pintures inflamables, per 
evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

 Es mantindrà la neteja i l'ordre en l'obra. 
  

 
 

Útils i eines manuals - Eines manuals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Són eines en les que el funcionament es deu només a l'esforç de l'operari que les utilitza, i en l'obra s'utilitzaran en diverses 
operacions de naturalesa molt variada. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Lesions oculars  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Esquinços per sobreesforços o gestos 
violents  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Talls a les mans  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços i postruras inadequades  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels treballs realitzats amb altes 
temperatures  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes. 
Haurà de fer una selecció de l'eina correcta per al treball a realitzar. 
S'haurà de fer un manteniment adequat de les eines per conservar-les en bon estat. 
Haurà d'evitar un entorn que dificulti el seu ús correcte. 
S'haurà guardar les eines en lloc segur. 

Sempre que sigui possible es farà una assignació personalitzada de les eines. 
Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es trobin en bon estat de conservació. 
Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o prestatges adequats. 
Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar. 
 
A) Alicates: 
 

 Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el tall per evitar les lesions produïdes pel despreniment dels 
extrems curts de filferro. 

 Les alicates no s'han d'utilitzar en lloc de les claus, ja que les seves mordasses són flexibles i freqüentment rellisquen. 
A més tendeixen a arrodonir els angles dels caps dels perns i femelles, deixant marques de les mordasses sobre les 
superfícies. 

 No utilitzar-los per tallar materials més durs que les maixelles. 

 Utilitzar exclusivament per subjectar, doblegar o tallar. 

 No col·locar els dits entre els mànecs. 

 No copejar peces o objectes amb les alicates. 

 Manteniment: Greixar periòdicament el passador de l'articulació. 
 
B) Cisells: 
 

 No utilitzar el cisell amb cap pla, poc afilat o còncau. 

 No usar el cisell com a palanca. 

 Les cantonades de tall han de ser arrodonides si s'usen per tallar. 

 Han d'estar nets de rebaves. 

 Els cisells han de ser prou gruixuts perquè no es corbin en ser colpejats. S'han de rebutjar els cisells en mal estat 
utilitzant només el que presenti una curvatura de 3 cm de radi. 

 Per a ús normal, la col·locació d'una protecció anular de goma pot ser una solució útil per evitar cops en mans amb el 
martell de copejar. 

 El martell utilitzat per copejar ha de ser prou pesat. 
 
C) Tornavisos: 
 

 El mànec ha d'estar en bon estat i emmotllat a la mà amb o superfícies laterals prismàtiques o amb solcs o nervadures 
per a transmetre l'esforç de torsió del canell. 

 El tornavís ha de ser de la mida adequada al del cargol a manipular. 

 Rebutjar tornavisos amb el mànec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o retorçada doncs això pot fer que es 
surti de la ranura originant lesions en mans. 

 S'ha d'utilitzar només per estrènyer o afluixar cargols. 

 No utilitzar en lloc de punxons, tascons, palanques o similars. 

 Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estrella. 

 No s'ha de subjectar amb les mans la peça a treballar sobretot si és petita. En el seu lloc ha d'utilitzar un banc o 
superfície plana o subjectar-la amb un cargol de banc. 

 Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de cargolat o descargolament. 
 
D) Claus de boca fixa i ajustable: 
 

 Els mecanismes han d'estar en perfecte estat. 

 La cremallera i cargol d'ajust hauran de lliscar correctament. 

 El dentat haurà d'estar en bon estat. 

 No s'haurà d'desbastar les boques de les claus fixes ja que es destemplan o perden paral·lelisme les cares interiors. 

 Les claus deteriorades no es repararan, s'hauran de reposar. 

 S'haurà d'efectuar la torsió girant cap al operari, mai empenyent. 

 En girar assegurar que els artells no es copegen contra algun objecte. 

 Utilitzar una clau de dimensions adequades al cargol o rosca a estrènyer o desapretar. 

 S'haurà d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abraçada i assentada a la rosca i formant angle recte 
amb l'eix del cargol que s'estreny. 

 No s'ha de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongació de tub sobre el mànec, utilitzar altra com 
allargo o copejar aquest amb un martell. 

 La clau de boca variable ha d'abraçar totalment en el seu interior a la femella i ha de girar en la direcció que suposi que 
la força la suporta la part fixa. Tirar sempre de la clau evitant empènyer sobre ella. 

 S'haurà d'utilitzar amb preferència la clau de boca fixa en comptes de la de boca ajustable. 

 No s'haurà d'utilitzar les claus per copejar. 
 
I) Martells i maces: 
 

 Els caps no ha de tenir rebaves. 

 Els mànecs de fusta (noguera o freixe) han de ser de longitud proporcional al pes del cap i sense estelles. 

 El cap ha d'estar fixada amb tascons introduïdes obliquament respecte a l'eix del cap del martell de manera que la 
pressió es distribueixi uniformement en totes les direccions. 

 S'hauran rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro. 

 Abans d'utilitzar un martell s'ha d'assegurar que el mànec està perfectament unit al capdavant. 

 S'ha de seleccionar un martell de grandària i duresa adequats per a cadascuna de les superfícies a copejar. 
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 Observar que la peça a copejar es recolza sobre una base sòlida no endurida per evitar rebots. 

 S'ha de procurar copejar sobre la superfície d'impacte amb tota la cara del martell. 

 En el cas d'haver de copejar claus, aquests s'han de subjectar pel cap i no per l'extrem. 

 No copejar amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o altra eina auxiliar. 

 No utilitzar un martell amb el mànec deteriorat o reforçat amb cordes o filferros. 

 No utilitzar martells amb el cap fluixa o falca solta 

 No utilitzar un martell per copejar un altre o per donar voltes a altres eines o com a palanca. 
 
F) Pics Trencadors i Trossejadors: 
 

 S'ha de mantenir afilades les seves puntes i el mànec sense estelles. 

 El mànec ha de ser d'acord al pes i longitud del bec. 

 Han de tenir la fulla ben adossada. 

 No s'haurà d'utilitzar per copejar o trencar superfícies metàl·liques o per redreçar eines com el martell o similars. 

 No utilitzar un bec amb el mànec danyat o sense mànec. 

 S'hauran rebutjar becs amb les puntes dentades o estriades. 

 S'ha de mantenir lliure d'altres persones la zona propera a la feina. 
 
G) Serres: 
 

 Les serres han de tindre afilats els dents amb la mateixa inclinació per evitar flexions alternatives i estar ben ajustats. 

 Els mànecs han d'estar ben fixats i en perfecte estat. 

 La fulla de la serra haurà d'estar tensada. 

 Abans de serrar s'haurà de fixar fermament la peça. 

 Utilitzar una serra per a cada treball amb la fulla tensada (no excessivament). 

 Utilitzar serres d'acer al tungstè endurit o semiflexible per a metalls tous o semidurs amb el següent nombre de dents: 
 

a) Ferro fos, acer tou i llautó: 14 dents cada 25 cm. 
b) Acer estructural i eines: 18 dents cada 25 cm. 
c) Tubs de bronze o ferro, conductors metàl·lics: 24 dents cada 25 cm. 
d) Xapes, fleixos, tubs de paret prima, làmines: 32 dents cada 25 cm. 
 

 Instal·lar la fulla a la serra tenint en compte que els dents han d'estar alineats cap a la part oposada del mànec. 

 Utilitzar la serra agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en la part superior del mateix i la mà esquerra 
l'extrem oposat de l'arc.  

 El tall es realitza donant a ambdues mans un moviment de vaivé i aplicant pressió contra la peça quan la serra es 
desplaçadacap al front deixant de pressionar quan es retrocedeix. 

 Per serrar tubs o barres, haurà de fer girant la peça. 
 

 
 

Allargadors elèctrics 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els allargadors i mànegues elèctriques són utilitzades en aquesta obra per alimentar màquines i equips des dels llocs de 
treball fins als quadres elèctrics. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Roba de treball. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants aïllants (per manipular els allargadors). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En aquesta obra només s'utilitzaran allargadors i mànegues elèctriques que estiguin dotades de dispositius de 
connexió mascle-femella. 

 Les connexions als quadres ia les màquines i equips només podrà fer-se mitjançant dispositius mascle-femella. 

 Tots els allargadors utilitzats hauran de ser amb presa de terra. 

 Els allargadors elèctrics estaran exempts d'empalmaments. En cas de necessitat, es realitzaran igualment mitjançant 
connexions mascle-femella. 

 Les mànegues elèctriques aniran sempre per punts elevats, evitant ser arrossegades per terra. 

 Abans de procedir a la utilització d'un allargador elèctric, s'ha de comprovar el seu estat. En cas de presentar talls o 
peles, etc. i tot i que aquests en tal situació funcionin, sempre han de retirar-se per ser reparats. 

 Abans de realitzar les conexioness al quadre elèctric, comprovar que tots els dispositius de la màquina a connectar 
responen correctament i estan en perfecte estat. Comprovar que l'interruptor d'accionament de la màquina no estigui 
en posició de marxa. 

 No efectuar reparacions ni manteniments dels allargadors connectats a la xarxa elèctrica. 

 Les reparacions només seran realitzades per personal especialitzat, que compti amb els coneixements i els mitjans 
adequats per a la seva reparació. 

 Comunicar qualsevol anomalia en el funcionament d'un allargador elèctric al cap més immediat. Fer-ho preferiblement 
per mitjà del part de treball. 

 Es verificarà periòdicament l'estat dels cables, per evitar contactes elèctrics, especialment després d'un període de 
descans llarg o d'haver estat exposat a agents atmosfèrics. 

 Els allargadors mai hauran d'estar en contacte amb aigua, ja siguin embassaments, aigua de bidons, recipients, 
basses, etc. Si a més estan connectats a la xarxa elèctrica, haurà immediatament desconnectar-se de la xarxa i buscar 
una estesa alternatiu que eviti aquestes situacions de perill. 

 

 
 

9.2. Mitjans auxiliars 
 
9.2.1. Bastides 
 
Bastides en general 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o es desplacin 
accidentalment. 
Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida, o quan les configuracions estructurals previstes no estiguin previstes 
en ella, s'ha de fer un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntat segons una configuració tipus 
generalment reconeguda. 
 
En l'actualitat, el marcatge CE no és aplicable a les bastides tubulars, ja que la normativa europea vigent que els regula 
(normes EN 12810-1,2,3 i EN 12.811-1,2) no exigeixen el marcatge, i per fer referència a productes no contemplats per cap 
de les directives actuals de nou enfocament (requisit fonamental per incorporar el marcatge CE). 
 
En aquest sentit, i seguint la línia de la Inspecció de Treball, certes certificacions de producte sota les normes europees 
vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de què disposen certs fabricants poden assimilar-se a un 
marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si la bastida es munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Però en 
qualsevol cas, no eximeixen de les inspeccions ni de la Direcció de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de bastides de 
més de 24 m d'altura de coronació, ja que són bastides no recollits per les normes esmentades anteriorment, en el cas 
s'exigeix Pla de Muntatge, Utilització i Desmuntatge (amb Nota de Càlcul inclosa). 
 
En funció de la complexitat de la bastida triada, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge. Aquest 
pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior hauran de ser realitzats per una persona amb una formació universitària que 
l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot adoptar la forma d'un pla d'aplicació generalitzada, 
completat amb elements corresponents als detalls específics de la bastida de què es tracti. 
Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, filferros, etc.), seran les suficients perquè les 
càrregues de treball a les quals, per la seva funció i destí, hagin d'estar sotmeses no sobrepassin les establertes per a cada 
classe de material. 
Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la condició 
precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i permanència. 
La bastida s'organitzarà i s'armarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva estabilitat i al 
mateix temps perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, i també extensives aquestes últimes 
a la resta treballadors de l'obra. 
Les plataformes de treball, la passarel·la i les escales de les bastides s'han de construir, dimensionar, protegir i utilitzar de 
manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes.  
A aquest efecte, les seves mesures s'han d'ajustar al nombre de treballadors que hagin de servir. 
En qualsevol cas les plataformes tindran una amplada no menor a: 
 
 a) 0,60 metres quan s'utilitzi únicament per a sostenir persones i no per dipositar, sobre ella, materials. 
 b) 0,80 metres quan en la plataforma es dipositin materials. 
 c) 1,10 metres quan es en feu un sostenir una altra plataforma més elevada. 
 d) 1,30 metres quan es en feu pel desbast i igualat de pedres. 
 e) 1,50 metres quan s'utilitzi per sostenir una altra plataforma més elevada, usada per al desbast i igualat de 
pedres. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  
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 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes (taulons, eina, materials)  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments durant el muntatge  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Electrocucions  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Les bastides només poden ser muntades, desmuntades i modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb 
una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i 
específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les 
disposicions de l'article 5, i en particular a: 
 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que pugin afectar negativament la 
seguretat de la bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge, incloent 
qualsevol instrucció que pugui contenir. 
Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest 
apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta 
matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, 
d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener. 
Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin accidentalment s'han d'utilitzar - 
Bastides normalitzats - 
 
a) Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte en el projecte d'obra, muntatge, 
utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests. 
En el cas d'utilitzar - Bastides no normalitzats - es requerirà una nota de càlcul en què es justifiqui l'estabilitat i solidesa de la 
bastida, així com incloure les instruccions de muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests. 
 
a) A aquests efectes s'entén que quan una bastida normalitzat si s'instal·la o modifica els seus elements de manera no 
prevista pel fabricant (per exemple soldant components), el mateix es tractarà a efectes com - No Normalitzat -. 
 
A més s'han de tenir sempre en compte les següents mesures preventives. 
 

 Les bastides sempre es travaran per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre l'equilibri als treballadors. 

 Abans de pujar a una plataforma haurà de revisar tota la seva estructura per evitar les situacions inestables. 

 Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides, es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues. 

 Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es complementarà mitjançant tacs o porcions de tauló, 
travades entre si. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i estaran fermament ancorades als suports de tal 
manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 

 Les plataformes de treball, independentment de l'alçada, posseiran baranes perimetrals. Les baranes han de ser 
resistents, d'una alçària mínima de 90 centímetres i d'una protecció intermèdia i d'un entornpeu. Resulten 
aconsellables en obra les baranes d'un metre d'alçada. 

 Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la realització dels treballs. 

 Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense nusos que 
disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per ús i el seu cantó 
serà de 7 cm. com a mínim. 

 Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les persones o fer-
los ensopegar i caure al caminar sobre elles. 

 Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de planta en 
planta, o bé s'abocarà a través de trompes. 

 Es prohibeix fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides. 

 La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. (recomanable 20 
cm.) en prevenció de caigudes. 

 Es prohibeix saltar de la plataforma a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant passarel·les instal·lada per a 

tal efecte. 

 Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant subjecció a la 
superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol altra solució d'eficàcia 
equivalent, i la superfície portant haurà tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir l'estabilitat de la bastida. S'ha 
d'impedir mitjançant dispositius adequats el desplaçament inesperat de les bastides mòbils durant els treballs en 
alçada. 

 Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus de treball 
que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli amb 
seguretat . Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus components no es desplacin en 
una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els components de les plataformes i els dispositius 
verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 

 Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el muntatge, el 
desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill general, d'acord amb el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre senyalització de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades 

 L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m. 

 Es determinaran i col·locaran prèviament al muntatge de la bastida els punts d'ancoratge als que anirà subjecte. 
 
Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a 
això: 
 

 Abans de la seva posada en servei. 

 A continuació, periòdicament. 

 Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sismes, o qualsevol altra 
circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 

 
Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest 
apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en aquesta 
matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic, 
d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener. 
 
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 
Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides d'aquesta obra, 
intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), que puguin patir i provocar 
accidents a l'operari.  

 
 

Bastides de cavallets 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les dimensions de les diverses peces i elements auxiliars (cables, cordes, etc.) seran els suficients perquè les càrregues de 
treball a les quals, per la seva funció i destí, vagin a estar sotmeses no sobrepassen les establertes per a cada classe de 
material. 
Els elements i sistemes d'unió de les diferents peces constitutives de la bastida, a més de complir amb la condició 
precedent, asseguraran perfectament la seva funció d'enllaç amb les degudes condicions de fixesa i permanència. 
La bastida s'organitzarà i muntarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva estabilitat i al 
mateix temps perquè els treballadors puguin treballar amb les degudes condicions de seguretat, i també la resta 
treballadors de l'obra.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Atrapaments durant el muntatge  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments durant el muntatge  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per objectes o eines  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Els suports de les bastides de cavallets utilitzades en obra seran de fusta i / o metàl·lics, i de dos tipus:  
 

 Bastides de cavallets sense traves (Tipus cavallet o Tipus de cavallets vertical)  

 i Bastides de cavallets armades de bastidors mòbils travats. 
 
Els primers podran utilitzar fins a una alçada de tres metres, a partir dels quals, i fins a una alçada màxima de sis metres, 
s'han d'utilitzar els segons. 
La bastida s'organitzarà en forma constructivament adequada perquè quedi assegurada la seva estabilitat i al mateix temps 
perquè els treballadors puguin amb les degudes condicions de seguretat, sent aquestes últimes extensives a la resta 
treballadors de l'obra. 
Les cavallets estaran fermament assentades per evitar tot desplaçament. 
No es permetran bastides recolzats sobre materials de construcció com revoltons, maons, etc., així com bidons o qualsevol 
altre element auxiliar no específic per a tal fi. 
Es rebutjaran els taulers amb nusos o defectes perillosos que comprometin la seva resistència. 
Els taulers que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte i sense nusos que 
disminueixin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per ús i el seu cantó és 
recomanable que sigui de 7 cm. com a mínim 
La separació entre dos cavallets consecutives es fixarà tenint en compte les càrregues previstes i els taulers que 
constitueixen el sòl de la plataforma de treball. 
De manera general, aquesta distància no ha de ser major de 1 m. per taulers de 40 mm. de gruix, de 1,50 m. per taulers de 
gruix comprès entre 40 i 50 mm. i de 2 m per taulers de 50 mm. o més de gruix. 
En qualsevol cas la separació entre cavallets no sobrepassarà els 3,50 m. 
Si es fan servir taulers estandarditzats de 4 m. de longitud, que són apropiats per a una separació entre cavallets de 3,60 m, 
s'ha de disposar un tercer cavallet intermedi entre els dos, sobresortint per tant els taulers 20 cm. a ambdós extrems dels 
suports de les cavallets. 
Els taulers que constitueixen el sòl de la bastida han d'estar units entre si, de manera que s'impedeixi la introducció dels 
peus dels treballadors en possibles buits intermedis. 
Els taulons que formen el sòl de la bastida es disposaran de manera que no puguin moure's ni donar lloc a basculament, 
lliscament o qualsevol moviment perillós 
Sobrepassaran els punts de suport (cavallets) un mínim de 10 cm i un màxim de 20 cm. 
El paquets comuns a dos taulons d'una mateixa fila, sobre un mateix punt de suport, haurà de ser com a mínim de 20 cm. 
Els taulers que constitueixen el sòl de la bastida es subjectaran a les cavallets mitjançant lligats amb mares. 
L'amplada del sòl de la bastida serà la necessària per a la fàcil circulació dels treballadors i l'adequat emmagatzematge dels 
estris, eines i materials imprescindibles per al treball a realitzar en aquest lloc, i de 60 cm. quan es la faci servir únicament 
per a sostenir persones i de 80 cm. quan s'utilitzi per dipositar materials. 
Fins a 3 metres d'alçada podran emprar bastides de cavallets fixes, sense travament. Entre 3 i 6-metres màxima alçada 
permesa en aquest tipus de bastida-, s'han d'utilitzar cavallets armades de bastidors mòbils travats. 
Les plataformes de treball que ofereixin perill de caiguda des de més de dos metres d'alçada estaran protegides en tot el 
seu contorn per baranes i plints o sòcols. 
Això mateix és aplicable igualment a les plataformes de treball que, sense arribar als dos metres respecte del sòl on donen 
suport, se situen en galeries, voladissos o al costat de obertures exteriors, permetent una caiguda de més de dos metres. 
Es prohibirà abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure sobre les persones o fer-los 
ensopegar i caure al caminar sobre elles. 
Es prohibirà tirar runa directament des dels bastides. La runa es recollirà i es descarregarà de planta en planta, o bé 
s'abocarà a través de trompes. 
Es prohibirà fabricar morters (o similars) directament sobre les plataformes de les bastides. 
La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. (recomanable 20 cm.) en 
prevenció de caigudes. 
Es prohibirà expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per caiguda. 
Es prohibirà saltar de la plataforma bastides a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant per passarel·les instal·lada 
per a tal efecte. 
No s'han d'emprar bastides de cavallets muntats totalment o parcialment sobre bastides penjades o suspeses. 
L'ordre i neteja es cuidaran de manera especial al voltant de les bastides de cavallets, evitant la provisió de materials, eines, 
etc. 
En cap cas es desmuntarà parcialment una bastida de manera que permeti seguir sent utilitzada, excepte en el cas que la 
part que quedi en peu segueixi complint les prescripcions de seguretat. 
La realització de qualsevol treball en les proximitats de línies elèctriques amb els conductors nus s'ha de dur a terme 
guardant la distància mínima de seguretat. 
Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel encarregat o Recurs preventiu, abans de l'inici dels treballs, per prevenir 
fallades o faltes de mesures de seguretat. 
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 
Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les bastides d'aquesta obra, 
intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.), que puguin patir i provocar 
accidents a l'operari. 
 

 
 

Bastides metàl·lics tubulars europeus 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La bastida metàl·lic tubular està comercialitzat amb tots els sistemes de seguretat que ho fan segur (escales, baranes, 
passamans, sòcols, superfícies de treball, brides i passadors d'ancoratge dels taulers, etc.) Havent per tant fer ús d'ells en 

cas de necessitat. 
 
En l'actualitat, el marcatge CE no és aplicable a les bastides tubulars, ja que la normativa europea vigent que els regula 
(normes EN 12810-1,2,3 i EN 12.811-1,2) no exigeixen el marcatge, i per fer referència a productes no contemplats per cap 
de les directives actuals de nou enfocament (requisit fonamental per incorporar el marcatge CE). 
 
En aquest sentit, i seguint la línia de la Inspecció de Treball, certes certificacions de producte sota les normes europees 
vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de què disposen certs fabricants poden assimilar-se a un 
marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si la bastida es munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Però en 
qualsevol cas, no eximeixen de les inspeccions ni de la Direcció de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de bastides de 
més de 24 m d'altura de coronació, ja que són bastides no recollits per les normes esmentades anteriorment, en el cas 
s'exigeix Pla de Muntatge, Utilització i Desmuntatge (amb Nota de Càlcul inclosa). 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Els derivats desplaçaments incontrolats de la 
bastida  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops per el maneig de les eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Pols  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o es 
desplacin accidentalment. Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'han de construir, 
dimensionar, protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes 
d'objectes. A aquest efecte, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 

 Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida elegit, o quan les configuracions estructurals previstes no estiguin 
contemplades en ella, s'ha d'efectuar un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntada segons 
una configuració tipus generalment reconeguda. 

 Seguint les recomanacions de la Inspecció de Treball, certes certificacions de producte sota les normes europees 
vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de què disposen certs fabricants poden assimilar-se a un 
marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si el bastida es munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Però en 
qualsevol cas, no eximeixen de les inspeccions ni de la Direcció de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de 
bastides de més de 24 m d'altura de coronació, ja que són bastides no recollits per les normes esmentades 
anteriorment, en el cas s'exigeix Pla de Muntatge, Utilització i Desmuntatge (amb Nota de Càlcul inclosa). 

 En funció de la complexitat de la bastida elegit, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge. 
Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior han de ser realitzats per una persona amb una formació 
universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot adoptar la forma d'un pla d'aplicació 
generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls específics de la bastida de què es tracti. 

 Quan es tracti de bastides que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria 
de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o 
subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquestes operacions es 
realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en aquestes instruccions. 

 Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant subjecció a la 
superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol altra solució d'eficàcia 
equivalent, i la superfície portant ha de tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir l'estabilitat de la bastida. 

 Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus de treball 
que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli amb 
seguretat. Les plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus components no es desplacin en 
una utilització normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els components de les plataformes i els dispositius 
verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 

 Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el muntatge, el 
desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill general, d'acord amb el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril , sobre senyalització de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades 
convenientment mitjançant elements físics que impedeixin l'accés a la zona de perill. 

 Les bastides només poden ser muntades, desmuntats o modificades substancialment sota la direcció d'una persona 
amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat 
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amb les disposicions de l'article 5, destinada en particular a: 
 

a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge esmentat, 
incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. 

 Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en 
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en 
aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de 
nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

 Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per 
a això: 

 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsejades sísmiques, o 
qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 
 

 Per garantir tècnicament en l'obra que les bastides utilitzats no es desplomin o es desplacin accidentalment s'han 
d'utilitzar - Bastides normalitzats -.  

 Aquests bastides normalitzats han de complir les especificacions del fabricant respecte en el projecte d'obra, muntatge, 
utilització, manteniment i desmuntatge d'aquests 

 L'empresa al càrrec s'instal·la bastida haurà d'establir el procediment necessari perquè una persona competent realitzi 
les inspeccions i proves corresponents. 

 Els resultats d'aquestes inspeccions s'han de documentar mitjançant un acta, conservant durant el temps que 
romangui instal·lat la bastida. 

 Durant el muntatge de les bastides metàl·lics tubulars es tindran presents les següents especificacions preventives. 

 No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat (creus de 
Sant Andreu, i traves). 

 L'hissat del material que forma la bastida (barres, mòduls tubulars, taulons, etc.) es realitzarà mitjançant eslingues 
normalitzades, si és possible amb l'auxili d'un cabrestant mecànic quan l'alçada superi les quatre plantes. 

 La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada ser tal, que oferirà les garanties necessàries com per 
poder amarrar a ell el fiador de l'arnès de seguretat. 

 Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, mitjançant les abraçadores de 
subjecció contra bàscules o les traves corresponents. 

 Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els nusos o bases metàl·liques, o bé mitjançant les mordasses i 
passadors previstos, segons els models comercialitzats. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada. 

 Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un entornpeu de 15 cm. 

 Les plataformes de treball estaran protegides mitjançant una barana metàl·lica d'un mínim d'un metre d'alçada, barra 
intermèdia i entornpeu d'alçada mínima de 15 centímetres a tots els costats del seu contorn, amb excepció dels costats 
que disten de la façana menys de 20 centímetres. 

 Els mòduls de fonament de les bastides tubulars, estaran dotats de les bases nivells sobre cargols sense fi (cargols 
d'anivellament), per tal de garantir una major estabilitat del conjunt. 

 Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues en les zones de 
suport directe sobre el terreny. 

 L'entaulat que forma el pis de les plataformes es compondrà preferentment de Planxetes metàl·liques, si fossin taulers 
de fusta aquests es subjectarà a l'estructura fermament per evitar el lliscament i caiguda. 

 Els muntadors tindran la precaució especialment, per que les diferents peces queden adequadament enllaçades i 
subjectes mitjançant l'aplicació segura de les brides o juntes, d'acord amb les indicacions del fabricant. 

 L'alçada lliure entre els diferents nivells de plataforma ha de ser 1,90 m. 

 Els mòduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb entaulats i viseres segures a 
-nivell de sostre- en prevenció de cops a tercers. 

 La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d'escales prefabricades (element 
auxiliar de la pròpia bastida). 

 Es prohibirà expressament en aquesta obra el suport de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, 
piles de materials diversos, -torretes de fustes diverses- i similars. 

 Les plataformes de suport dels cargols sense fi (cargols d'anivellament), de base de les bastides tubulars disposats 
sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a fons i sense doblegar. 

 Tots els components de les bastides s'han de mantenir en bon estat de conservació, rebutjar aquells que presentin 
defectes, cops o acusada oxidació. 

 És pràctica corrent el -muntatge de revés- dels mòduls en funció de l'operativitat que representa, la possibilitat de 
muntar la plataforma de treball sobre determinats esglaons de l'escala. Eviteu aquestes pràctiques per insegures. 

 Es prohibirà en aquesta obra l'ús de bastides sobre cavallets (petites cavallets), recolzades sobre les plataformes de 
treball de les bastides tubulars. 

 Les bastides tubulars es muntaran a una distància menor o igual a 30 cm. (recomanable 20 cm.) del parament vertical 
en el qual es treballa 

 Les bastides tubulars s'ancoraran als paraments verticals, façanes o paraments. 

 Els arriostraments s'efectuaran correctament amb barres rígides abraçadores, i queda absolutament prohibit fer-ho 
amb cordes, filferros, etc. 

 Les càrregues s'hissaran fins a les plataformes de treball mitjançant corriola muntades sobre forques tubulars 
subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular. 

 Es prohibirà fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies relliscoses que poden 
fer caure als treballadors. 

 Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents per sobrecàrregues 
innecessàries. 

 Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler situat a mitja alçada a la part posterior de la plataforma de 
treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil de la plataforma. 

  
 

 
 

Bastides sobre rodes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquest mitjà auxiliar serà utilitzat per a treballs en alçada, conformat com una bastida metàl·lic tubular instal·lat sobre rodes. 
Aquest element s'utilitzarà en treballs que requereixin el desplaçament de la bastida. 
 
En l'actualitat, el marcatge CE no és aplicable a les bastides tubulars, ja que la normativa europea vigent que els regula 
(normes EN 12810-1,2,3 i EN 12.811-1,2) no exigeixen el marcatge, i per fer referència a productes no contemplats per cap 
de les directives actuals de nou enfocament (requisit fonamental per incorporar el marcatge CE). 
    
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Aixafaments i atrapaments durant el muntatge  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de la bastida  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les bastides s'han de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o es 
desplacin accidentalment. Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'han de construir, 
dimensionar, protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes 
d'objectes. A aquest efecte, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 

 Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida elegit, o quan les configuracions estructurals previstes no estiguin 
contemplades en ella, s'ha d'efectuar un càlcul de resistència i estabilitat, llevat que la bastida estigui muntada segons 
una configuració tipus generalment reconeguda. 

 En funció de la complexitat de la bastida elegit, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge. 
Aquest pla i el càlcul a què es refereix l'apartat anterior han de ser realitzats per una persona amb una formació 
universitària que l'habiliti per a la realització d'aquestes activitats. Aquest pla pot adoptar la forma d'un pla d'aplicació 
generalitzada, completat amb elements corresponents als detalls específics de la bastida de què es tracti. 

 Seguint les recomanacions de la Inspecció de Treball, certes certificacions de producte sota les normes europees 
vigents (emeses per organismes com AENOR, AFNOR, etc.) de què disposen certs fabricants poden assimilar-se a un 
marcatge CE, i eximeixen del Pla de Muntatge, si el bastida es munta d'acord a les Instruccions del fabricant. Però en 
qualsevol cas, no eximeixen de les inspeccions ni de la Direcció de Muntatge. Tampoc eximeix en els casos de 
bastides de més de 24 m d'altura de coronació, ja que són bastides no recollits per les normes esmentades 
anteriorment, en el cas s'exigeix Pla de Muntatge, Utilització i Desmuntatge (amb Nota de Càlcul inclosa). 

 Els elements de suport d'una bastida han d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja sigui mitjançant subjecció a la 
superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, o bé mitjançant qualsevol altra solució d'eficàcia 
equivalent, i la superfície portant ha de tenir una capacitat suficient. S'ha de garantir l'estabilitat de la bastida. S'ha 
d'impedir mitjançant dispositius adequats el desplaçament inesperat de les bastides mòbils durant els treballs en 
alçada. 

 Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida han de ser apropiades per al tipus de treball 
que es realitzarà, ser adequades a les càrregues que hagin de suportar i permetre que es treballi amb seguretat. Les 
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plataformes de les bastides s'han de muntar de manera que els seus components no es desplacin en una utilització 
normal d'ells. No hi ha d'haver cap buit perillós entre els components de les plataformes i els dispositius verticals de 
protecció col·lectiva contra caigudes. 

 Quan algunes parts d'una bastida no estiguin a punt per a la seva utilització, en particular durant el muntatge, el 
desmuntatge o les transformacions, aquestes parts han de tenir senyals d'advertència de perill general, d'acord amb el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril , sobre senyalització de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades 
convenientment mitjançant elements físics que impedeixin l'accés a la zona de perill. 

 Les bastides només poden ser muntades, desmuntats o modificades substancialment sota la direcció d'una persona 
amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat 
amb les disposicions de l'article 5, destinada en particular a: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge esmentat, 
incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. 

 Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en 
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en 
aquesta matèria de més de dos anys i compti amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de 
nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 

 

 Les bastides han de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per 
a això: 

 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsejades sísmiques, o 
qualsevol altra circumstància que hagi pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 
 

 Els dispositius i les instruccions per evitar desplaçaments involuntaris són les reflectides en les especificacions del 
fabricant o en la documentació elaborada per la persona competent que hagi realitzat el disseny de la bastida. 

 Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes, tindran l'amplada no inferior a 60 cm., que permeti l'estructura 
de la bastida, per tal de fer-les més segures i operatives. 

 Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, han de complir sempre amb la següent expressió per tal de 
complir un coeficient d'estabilitat i per tant, de seguretat. h / l major o igual a 3, on: 

 
  h = a l'alçada de la plataforma de la torreta. 
  l = a l'amplada menor de la plataforma en planta 
 

 A la base, a nivell de les rodes, es muntaran dues barres en diagonal de seguretat per fer el conjunt indeformable i 
més estable. 

 Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes, es limitaran en tot el seu contorn amb una barana 
sòlida de 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada, formada per passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

 La torreta sobre rodes serà travada mitjançant barres a punts forts de seguretat en prevenció de moviments 
indesitjables durant els treballs, que puguin fer caure als treballadors. 

 Es prohibirà fer pastes directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies relliscoses que puguin 
originar caigudes dels treballadors. 

 Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció de sobrecàrregues que 
poguessin originar desequilibris o balanceigs. 

 Es prohibirà en aquesta obra, treballar o romandre a menys de quatre metres de les plataformes de les bastides sobre 
rodes, en prevenció d'accidents. 

 Es prohibirà tirar directament runes des de les plataformes de les bastides sobre rodes. Les runes (i similars) es 
baixaran a l'interior de cubs mitjançant la corriola d'hissat i descens de càrregues. 

 Es prohibirà transport de persones o materials sobre les torretes, (o bastides), sobre rodes durant les maniobres de 
canvi de posició en prevenció de caigudes dels operaris. 

 Es prohibirà pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o torretes metàl·liques) recolzats sobre rodes, sense 
haver instal·lat prèviament els frens antirrodadura de les rodes. 

 Es prohibirà en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes), sobre rodes, recolzats directament sobre soleres no fermes 
(terres, paviments frescos, jardins i similars) en prevenció de bolcades. 

  

 
 

9.2.2. Torreta o castellet de formigonat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Plataforma auxiliar que utilitzarem en aquesta obra com a ajuda per guiar el cubilot de la grua durant les operacions de 
formigonat de pilars o d'elements de certa singularitat. 

És costum que els fusters i / o encofradors es fabriquen una que, a més de no complir amb el que s'ha legislat, es tracta 
generalment d'un artefacte sense nivells de seguretat acceptables. Haurà rebutjar i utilitzar aquestes plataformes 
degudament en condicionament. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Sobreesforços per transport i nova ubicació  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Les plataformes presentaran unes dimensions mínimes de 1'10 per 1'10 m. (el mínim necessari per a l'estada de dos 
homes). 

 La plataforma disposarà d'una barana de 90 cm. (recomanable 100 cm.) d'alçada formada per barra passamans, barra 
intermèdia i un entornpeu de 15 cm. d'alçada. 

 L'ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d'una escala. 

 L'accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que romanguin persones sobre ella. 

 Es prohibirà el transport de persones o d'objectes sobre les plataformes dels -castellets de formigonat- durant els 
canvis de posició, en prevenció del risc de caiguda. 

 Els -castellets de formigonat- s'ubicaran per a procedir al ompliment dels pilars en cantonada, amb la cara de treball 
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, per tal d'aconseguir la posició més favorable i més segura. 

  

 

9.2.3. Escala de mà 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem aquest mitjà auxiliar en diferents talls de l'obra. 
Encara que sol ser objecte de fabricació rudimentària especialment al començament de l'obra o durant la fase d'estructura, 
les escales utilitzades en aquesta obra seran homologades i si són de fusta no estaran pintades. 
Les escales prefabricades amb restes i retalls són pràctiques contràries a la Seguretat de l'obra. Ha per tant impedir la 
utilització de les mateixes en l'obra. 
Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements necessaris de suport o subjecció, perquè la seva utilització en 
les condicions per a les quals han estat dissenyats no suposi un risc de caiguda per trencament o desplaçament. 
La utilització d'una escala de mà com a lloc de treball en alçada ha de limitar-se a les circumstàncies en què, tenint en 
compte el que disposa l'apartat 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilització d'altres equips de treball més segurs no estiguin 
justificat pel baix nivell de risc i per les característiques dels emplaçaments que l'empresari no pugui modificar. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda d'objectes sobre altres persones  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics directes o indirectes  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments per les eines o extensors  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Lliscament per incorrecte recolzament (falta 
de sabates, etc.)  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcada lateral per suport irregular  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Trencament per defectes ocults  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Els derivats dels usos inadequats o dels 
muntatges perillosos (connexió d'escales, 
formació de plataformes de treball, escales 
curtes per l'alçada a salvar, etc.)  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

169 

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnés de seguretat (quan sigui necessari). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

1) D'aplicació a l'ús d'escales de fusta. 
 

 Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense defectes ni nusos que 
puguin minvar la seva seguretat 

 Els esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats, no clavats 

 Estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Es 
prohibeix la utilització d'escales de fusta que estiguin pintades. 

 Es guardaran a cobert. 
 
2) D'aplicació a l'ús d'escales metàl·liques 
 

 Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva seguretat. 

 Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació que les preservin de les agressions de la 
intempèrie. 

 Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions soldades. 
 
3) D'aplicació a l'ús d'escales de tisora 
 

 Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats 1 i 2 per a les qualitats de fusta o metall. 

 Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de límits de seguretat 
d'obertura. 

 Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d'acer) de limitació 
d'obertura màxima que impedeixin que s'obrin en ser utilitzades. 

 Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva seguretat. 

 Les escales de tisora en posició d'ús, estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura parell no 
minvar la seva seguretat. 

 Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de treball. 

 Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball, obliga a 
ubicar els peus en els 3 últims esglaons. 

 Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 
 
4) Per a l'ús i transport per obra d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen 
 

 No han d'utilitzar les escales, persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars. 

 Les escales de mà s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt de suport i de 
subjecció. 

 Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecte bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o 
altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els graons de la mateixa escala. 

 Es prohibirà la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 m. 

 Els treballs a més de 3,5 metres d'alçada, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços 
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes 
o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització 
estigui assegurada. 

 S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui mitjançant la fixació de la part 
superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia 
equivalent. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de 
seguretat. 

 Els punts de suport de les escales de mà han d'assentar-se sòlidament sobre un suport de dimensió adequat i estable, 
resistent i immòbil, de manera que els travessers quedin en posició horitzontal. 

 Les escales compostes de diversos elements adaptables o extensibles s'han d'utilitzar de manera que la immobilització 
recíproca dels diferents elements estigui assegurada. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o 
estructura al que donen accés. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra per a finalitats d'accés han de tenir la longitud necessària per sobresortir 
com a mínim un metre del pla de treball a què s'accedeix. 

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, s'instal·laran de tal manera, que el seu suport inferior sobresurti de la 
projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser entre suports. 

 Les escales de mà amb rodes s'han d'haver immobilitzat abans d'accedir. 

 Es prohibirà en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 kg sobre les escales de mà. 

 En general es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu pes o 
dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. 

 El transport a mà d'una càrrega per una escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció segura. 

 Es prohibirà donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc ferms que poden 
minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar (munts de terra, materials, etc.). 

 L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització a 
l'uníson de l'escala a dos o més operaris. 

 L'ascens, descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a dir, mirant 
directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 

 El transport d'escales per l'obra amb totes les forces es farà de tal manera que s'eviti el danyar-les, deixant-les en llocs 
apropiats i no utilitzant al mateix temps com safata o llitera per transportar materials. 

 El transport d'escales a mà per l'obra i per una sola persona es farà quan el pes màxim de l'escala, superi els 55 Kg 

 Les escales de mà per l'obra i per una sola persona no es transportarà horitzontalment. Fer-ho amb la part davantera 
cap avall 

 Durant el transport per una sola persona s'evitarà fer pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc 
 
En el cas d'escales transformables es necessiten dues persones per traslladar-la per l'obra i s'han de prendre les següents 
precaucions: 
 

a) Transportar plegades les escales de tisora. 
b) Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant, els esglaons en els plànols mòbils i 
les cordes lligades a dues esglaons vis a vis en els diferents nivells. 
c) Durant el trasllat s'ha de procurar no arrossegar les cordes de les escales per terra. 
 

Per a l'elecció del lloc on aixecar l'escala s'ha de tenir present: 
 

a) No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat. No podrà ser oberta accidentalment. 
b) Netejar d'objectes les proximitats del punt de suport de l'escala. 
c) No situar-la en llocs de pas, per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas balises o 
situar una persona que avisi de la circumstància 
 

S'han de tenir en compte les següents consideracions de situació del peu de l'escala: 
 

a) Les superfícies han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants. L'absència de qualsevol d'aquestes 
condicions pot provocar greus accidents 
b) No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils (caixes, bidons, planxes, etc.). 
 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relatives a la inclinació de l'escala: 
 

a) La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància del peu a la vertical passant pel vèrtex estigui compresa 
entre el quart i el terç de la seva longitud, corresponent una inclinació compresa entre 75,5 º i 70,5 º. 
b) L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30 º com a màxim, amb la corda que uneix els dos plans 
estesos o el limitador d'obertura bloquejat. 
 

S'han de tenir en compte les següents consideracions relacionades al suport, fricció amb el terra i sabates de suport 
 

a) Sòls de ciment: Sabates antilliscants de cautxú o neoprè (ranurades o estriades) 
b) Sòls secs: Sabates abrasives 
c) Sòls gelats: Sabata en forma de serra. 
d) Sòls de fusta: Puntes de ferro 
 

Les càrregues màximes de les escales a utilitzar en aquesta obra seran: 
 

a) Fusta: La càrrega màxima suportable serà de 95 kg, i la càrrega màxima a transportar de 25 kg 
b) Metàl·liques: La càrrega màxima serà de 150 kg i igualment la càrrega màxima a portar pel treballador és de 25 
kg 
 

 
5 º) Les normes bàsiques del treball sobre una escala són: 
 
No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una plataforma de 
treball s'han d'adoptar les següents mesures: 

  

 Si els peus estan a més de 2 m del sòl, utilitzar arnès de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent. 

 Per a treballs de certa durada es poden utilitzar dispositius com ara reposapeus que s'acoblen a l'escala. 

 En qualsevol cas només l'ha d'utilitzar una persona per treballar. 

 No treballar a menys de 5 m d'una línia de A.T. i en cas imprescindible utilitzar escales de fibra de vidre aïllades. 

 Una norma comuna és la de situar l'escala de manera que es pugui accedir fàcilment al punt d'operació sense haver 
de estirar o penjar. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de l'escala tornant a 
verificar els elements de seguretat de la mateixa. 

 Mai s'han d'utilitzar les escales per a altres fins diferents d'aquells per als quals han estat construïdes. Així, no s'han 
d'utilitzar les escales dobles com a simples. Tampoc s'han d'utilitzar en posició horitzontal per servir de ponts, 
passarel·les o plataformes. D'altra banda no han d'utilitzar per a servir de suports a una bastida. 

 
6 º) Emmagatzematge de les escales. 
 

 Les escales de fusta s'han d'emmagatzemar en llocs a l'empara dels agents atmosfèrics i de manera que facilitin la 
inspecció. 

 Les escales no han d'emmagatzemar en posició inclinada. 
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 Les escales han d'emmagatzemar en posició horitzontal, subjectes per suports fixos, adossats a parets. 
 
7) Inspecció i manteniment: 
 
Les escales hauran inspeccionar com a màxim cada sis mesos contemplant els següents punts: 
 

a) Esglaons fluixos, mal acoblats, trencats, amb esquerdes, o indegudament substituïts per barres o subjectes amb 
filferros o cordes. 
b) Mal estat dels sistemes de subjecció i suport. 
c) Defecte en elements auxiliars (politges, cordes, etc.) necessaris per a estendre alguns tipus d'escales. 
 

Davant la presència de qualsevol defecte dels descrits s'haurà de retirar de circulació l'escala. Aquesta haurà de ser 
reparada per personal especialitzat o retirada definitivament. 
 
8 º) Conservació de les escales en obra: 
 
a) Fusta 
 

 No han de ser recobertes per productes que impliquin l'ocultació o dissimulació dels elements de l'escala. 

 Es poden recobrir, per exemple, d'olis de vegetals protectors o vernissos transparents. 

 Comprovar l'estat de corrosió de les parts metàl·liques. 
 
b) Metàl·liques 
 

 Les escales metàl·liques que no siguin de material inoxidable s'han de recobrir de pintura anticorrosiva. 

 Qualsevol defecte en un esglaó, haurà de reparar-se amb peces originals. 

 

9.2.4. Puntals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els puntals s'utilitzaran en aquesta obra de manera generalitzada per a sustentar i apuntalar encofrats, panells, etc. 
El coneixement de l'ús correcte d'aquest útil auxiliar està en proporció directa amb el nivell de la seguretat. 
Aquest element auxiliar serà manejat bé pel fuster, pel encofrador o pel peó, però en qualsevol cas haurà de tenir 
coneixement del seu bon ús. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda des d'alçada dels puntals per 
incorrecta instal·lació.  

Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda des d'alçada dels puntals durant les 
maniobres de transport elevat  

Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Cops en diverses parts del cos durant la 
manipulació  

Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Atrapament de dits (extensió i retracció)  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'elements conformadors del puntal 
sobre els peus  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Bolcada de la càrrega durant operacions de 
càrrega i descàrrega  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trencament del puntal per fatiga del material  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Trencament del puntal per mal estat (corrosió 
interna i / o externa)  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Lliscament del puntal per falta de falcament o 
de clavaó  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de encofrats per causa de la 
disposició de puntals  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de material  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els puntals s'apilaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i fons el que desitgi, amb l'única 
excepció que cada capa es disposi de forma perpendicular a la immediata inferior. 

 L'estabilitat de les torretes de recollida de puntals, s'assegurarà mitjançant la clava de peus drets de limitació lateral 

 Es prohibirà expressament després del desencofrat l'amuntegament irregular dels puntals. 

 Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes sobre bats, fleixats per evitar vessaments 
innecessaris. 

 Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets fleixats pels dos extrems. 

 Es prohibirà expressament en aquesta obra, la càrrega a espatlla de més de dos puntals per un sol home en prevenció 
de sobreesforços. 

 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i mordasses instal·lades en 
posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció dels puntals. 

 Els puntals, sempre donaran suport de manera perpendicular. 

 Els puntals es clavaran a la sola, per aconseguir una major estabilitat. 

 El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement repartit. Es prohibeix 
expressament en aquesta obra les sobrecàrregues puntuals. 

 
Normes o mesures preventives tipus per a l'ús de puntals metàl·lics. 
 

 Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 

 Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els seus components, etc.). 

 Els cargols sense fi, estaran greixats en prevenció d'esforços innecessaris. 

 No tindran deformacions en el fust. 

 Estaran dotats en els seus extrems de plaques per a suport i clavaó a la sola. 
  

 
 

9.2.5. Estampidors 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els estampidors permetran al sosteniment que contraresta petits empenyis, en els apuntalaments de les diferent rases de 
l'obra, de manera provisional, per consolidar durant el temps que durin les operacions. 
Es desarmaran a mesura que els mètodes definitius d'estintolament vagin entrant en càrrega. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sorolls propis i ambientals  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El càlcul de seccions dels estampidors haurà de ser realitzat per personal qualificat. 

 S'acotaran les zones de treball 

 S'usarà material en condicions d'ús. 

 Per pujar o manipular estampidors s'utilitzaran mitjans auxiliars adequats. 

 Es posarà el nombre d'estampidors adequats. 

 Es col·locaran passarel·les de trànsit amb baranes 

 Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 
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 S'executaran de forma que generi la menor despesa de material i mà d'obra. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els estampidors, tensant els que estiguin fluixos, especialment 
després de la pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny. 

 Els elements dels estampidors no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 

 Els elements dels estampidors no es poden utilitzar per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre 
element. 

 Els estampidors només es llevaran quan deixin de ser necessaris. 

 Es mantindrà la neteja i ordre en l'obra. 

 

9.2.6. Panells per a rases 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els panells s'utilitzen per al sosteniment de les rases d'excavació de l'obra, de manera provisional, per consolidar durant el 
temps que la rasa estigui oberta.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda d'objectes per desplom o 
esfondrament  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sorolls propis i ambientals  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El càlcul i disposicions dels panells ha de ser realitzat per personal qualificat. 

 S'acotaran les zones de treball. 

 S'usarà material en condicions d'ús. 

 Per pujar o manipular els panells per a rases s'han d'utilitzar mitjans auxiliars adequats. 

 Es posarà el nombre de panells adequats. 

 Es col·locaran passarel·les de trànsit amb baranes. 

 Ús d'escales i bastides en condicions de seguretat. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà diàriament els panells col·locats en les rases, especialment després de la 
pluja o gelades, així com en tornar de dies de descans. 

 Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionarà l'obra per tal de detectar possibles moviments del terreny. 

 Els elements dels panells no es poden utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les excavacions. 

 Els elements dels panells no es poden utilitzar per donar suport instal·lacions, conduccions o qualsevol altre element. 

 Els panells només es llevaran quan deixin de ser necessaris, començant per la part inferior del tall. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

9.2.7. Plataforma a cantell de sostre 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzarà aquest tipus de plataformes en l'obra per a la recepció dels materials en planta, pels bons resultats que presenta 
des del punt de vista de la seguretat. 
Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per garantir la seva estabilitat. 
L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels treballadors. 
 

Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda o caiguda d'objectes (taulons, eina, 
materials)  

Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Electrocucions  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops per objectes o eines  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Evitar l'estada de personal o instal·lacions de qualsevol tipus sota la vertical de la plataforma. 

 Protecció dels laterals mitjançant baranes. 

 Apuntalament adequat amb elements per repartir càrregues. 

 Existència en l'obra d'una sèrie de bastides auxiliars (màquina portalets, etc.) que facin possible una càrrega-
descàrrega organitzada sense disfuncions. 

 Els riscos derivats de la recepció de materials paletitzats en obra mitjançant els equips d'elevació de càrrega previst 
per a l'obra només poden ser suprimits per la utilització de plataformes receptores volades. 

 Les plataformes volades que es construeixin en obra hauran de ser sòlides i segures, convenientment apuntalades 
mitjançant puntals sòl-sostre, tal com s'indica en els plànols. 

 Les plataformes han de ser metàl·liques i disposar en el seu perímetre de barana que serà practicable en una secció 
de la mateixa per permetre l'accés de la càrrega a la plataforma. 

 La plataforma ha de tenir la resistència adequada a les càrregues que ha de suportar. 

 Es disposarà d'un punt d'ancoratge, independent de la plataforma, per enganx de l'arnès de seguretat que 
obligatòriament utilitzarà el treballador en realitzar qualsevol operació sobre la mateixa. 

 Protecció dels laterals mitjançant baranes i entornpeu. Al frontal portarà una porta o safata abatible amb un element de 
connexió que permeti mantenir pujada quan no s'estigui utilitzant. 

 Es col·locarà un tauló o una superfície de repartiment a la zona superior amb els puntals degudament subjectes. Per 
garantir la immobilitat dels puntals, els pescantons, que es donaran suport en el forjat inferior, han de portar uns 
dispositius o tetons de connexió. 

 Les plataformes només poden ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una 
formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la plataforma. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la plataforma. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que puguin afectar negativament la 
seguretat de la plataforma 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 

 
 

9.2.8. Encofrats 
 
Encofrat per a forjat reticular 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Aquest mitjà auxiliar s'utilitza en l'obra per a la realització de l'encofrat dels forjats reticulars de formigó armat mitjançant la 
disposició de cubetes. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  
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 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Queda prohibit encofrar sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçada mitjançant la instal·lació o rectificació de les 
xarxes i la instal·lació de baranes. 

 S'advertirà del risc de caiguda a diferent nivell al personal que hagi de caminar sobre l'encofrat. 

 L'encofrat ha de tenir la suficient resistència i estabilitat. 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 L'encofrat el realitzarà personal qualificat. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es realitzarà el transport dels elements de l'encofrat mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb 
pestells de seguretat. 

 L'ascens i descens del personal als encofrats s'ha de fer a través d'escales de mà reglamentàries. 

 S'utilitzaran plataformes de 60 cm per circular sobre el sostre encara no formigonat. 

 S'utilitzaran bastides en condicions de seguretat. 

 Els encofrats es col·locaran amb ajuda de la grua. 

 S'encofrarà mitjançant l'ús de bastides. 

 Els mitjans de apuntalament que s'utilitzaran seran puntals telescòpics. 

 S'usaran apuntalaments d'acord amb les càrregues a suportar 

 A les vores dels sostres es col·locaran xarxes de seguretat del tipus forca. 

 S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquells forjats o lloses horitzontals, per impedir la caiguda al buit 
de les persones. 

 Quan els buits del forjat siguin majors de 2 m2 es col·locaran baranes. 

 Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o mallat metàl·lic, per evitar caigudes a diferent 
nivell. 

 El desencofrat es realitzarà des d'una bastida. 

 No es procedirà al desencofrat si no estan en servei les xarxes de seguretat. 

 Es col·locaran xarxes de seguretat sota l'encofrat del forjat, com a màxim a un metre per sota del nivell del forjat, 
subjectant mitjançant corda perimetral i ganxos a punts fixos i segurs dels puntals de l'encofrat. 

 Conclòs el desencofrat, s'apilaran els taulers i les cubetes ordenadament per al seu transport sobre safates 
emplintades, subjectes amb cordes lligades amb nusos de mariner, xarxes, lones, etc. 

 Acabat el desencofrat, es procedirà a un escombrat de la planta per retirar la runa i procedir al seu abocament 
mitjançant trompes o muscleres lligades 

 Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran. 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 

Encofrat metàl·lic 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els encofrats metàl·lics són mitjans auxiliars conformats a base de panells metàl·lics, utilitzats en aquesta obra per a la 
realització de l'estructura de formigó. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atrapament o aixafament per o entre objectes  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 L'encofrat ha de tenir la suficient resistència i estabilitat. 

 L'encofrat el realitzarà personal qualificat. 

 Els panells es col·locaran manualment amb ajuda d'un peó. 

 Es col·locaran xarxes de protecció i línies de vida en treballs a una alçada superior a 5 m. 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 Es realitzarà el transport dels elements de l'encofrat mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb 
pestells de seguritat. 

 Se posaran accessos segurs en nivells més alts de 2 m. amb escales o rampes d'ample mínim 60 cm. 

 Els panells es rebran a peu del lloc de treball, nets i amb desencofrant. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 La recollida de les plaques d'encofrat es realitzarà a peu de cada pilar. 

 S'acotaran les zones de treball en zones altes de murs. 

 S'encofrarà amb l'auxili de bastides o castellets, mai des escales. 

 A les vores dels sostres es col·locaran xarxes de seguretat del tipus forca. 

 Quan els buits del forjat siguin majors de 2 m2 es col·locaran baranes. 

 Els buits deixats en el forjat es taparan mitjançant xarxes de seguretat o mallat metàl·lic, per evitar caigudes a diferent 
nivell. 

 Es col·locaran xarxes de seguretat sota l'encofrat del forjat, com a màxim a un metre per sota del nivell del forjat, 
subjectant mitjançant corda perimetral i ganxos a punts fixos i segurs dels puntals de l'encofrat. 

 S'utilitzaran plataformes de 60 cm per circular sobre el sostre encara no formigonat. 

 No es procedirà al desencofrat si no estan en servei les xarxes de seguretat. 

 El desencofrat es realitzarà des d'una bastida. 

 El desencofrat es realitzarà quan el formigó hagi adquirit resistència suficient. 

 S'utilitzaran bastides en condicions de seguretat. 

 Es prohibirà pujar per les plaques de l'encofrat. 

 Es referirà l'encofrat a la fonamentació del mur per evitar el lliscament del mateix durant la seva formigonat. 

 S'apuntalarà per evitar caigudes mitjançant puntals telescòpics. 

 S'usaran apuntalaments d'acord amb les càrregues a suportar. 

 Es comprovarà el perfecte encaixat de les plaques, per evitar la caiguda fortuïta d'elles. 

 Es col·locarà protectors en les puntes de les armadures sortints. 

 Als tres dies d'abocament el formigó es trauran les taules i taulers, les sotaponts i puntals els retirarem als 28 dies. 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 Es suspendrà el treball davant vents superiors a 50 km / h, o en condicions climatològiques adverses. 
  

 

Taula d'encofrat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem les taules d'encofrat en l'obra, per les garanties des del punt de seguretat que suposa per a les operacions 
d'encofrat i per al encofrador. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Lesions amb objectes punxants  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Cops  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 No s'acumularan al costat dels encofrats de fusta substàncies inflamables i es disposaran a l'obra, almenys d'un 
extintor manual contra incendis. 

 Les taules d'encofrat serà muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb 
una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de l'encofrat. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de l'encofrat 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de l'encofrat 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 Es col·locaran xarxes horitzontals de seguretat a un metre per sota de l'encofrat del forjat, que cobriran tota la 
superfície d'encofrat, ancorant les cordes perimetrals als puntals mitjançant ganxos. 

 Les xarxes només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona 
amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la xarxa. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la xarxa 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 Utilització de passadissos de seguretat de 60 cm. d'ample com a mínim, per a la circulació del personal. 

 Ordre i neteja en l'obra.  

 

9.2.9. Contenidors 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els contenidors són elements que permeten l'acumulació i evacuació de runes de l'obra. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o materials  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Emanació de pols  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Abans de procedir a la instal·lació dels contenidors, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es 
tindrà en compte que: 

 
a) El nombre de contenidors, si en el desemboquen baixants de runes, vindrà determinat pel nombre de baixants de 
runes existents en l'obra. 
b) Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt. 
c) Facilitat per a emplaçar el camió. 
d) Màxima durada en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar. 
e) Allunyat dels llocs de pas. 
 

 Una vegada instal·lat i abans de començar a donar servei el contenidor, s'ha d'assegurar que la baixant de runa que 
desemboca estigui perfectament fixada al contenidor. 

 El tram inferior de la baixant que desemboca al contenidor tindrà menor pendent que la resta, amb la finalitat de reduir 
la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projecció dels mateixos, en arribar al contenidor. 

 La distància de l'broquet inferior de la baixant al contenidor de recollida de runes haurà de ser la mínima possible que 
permeti l'ompliment del mateix i la seva extracció. 

 Quan es vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor. 

 S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estiguin perfectament unides. 

 

9.2.10. Baixants d'enderrocs 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les baixants de runes d'elements tancats i prefabricats, s'instal·laran en obertures de parets de façanes (exteriors o 
interiors) o en obertures existents en els forjats dels pisos. 
Utilitzarem les baixants de runes com un mitjà segur d'abocar la runa des de les diferents plantes. Solen haver de diferents 
tipus: 
 

a) Trompes d'elefant. 
b) De tub espiral en forma d'elefant. 
c) Telescòpic, adaptable a diferents mides entre forjats. 
 

Qualsevol d'ells utilitzat en l'obra serà vàlid. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Cops i talls per objectes o materials  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Emanació de pols  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atrapaments pels mitjans d'elevació i 
transport  

Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Arnès de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

A) Abans de procedir a la instal·lació de les baixants, s'hauria de fer un estudi del lloc o llocs més idonis per a això i es 
tindrà en compte que: 
 

 El nombre de baixants vindrà determinat per la distància màxima des de qualsevol punt, fins a la seva ubicació la qual 
no hauria de ser major de 25/30m. 

 Fàcil accessibilitat des de qualsevol punt. 

 Facilitat per a citar sota el baixant el contenidor o camió. 

 Màxima duració en el mateix emplaçament, si és possible fins que finalitzin els treballs a realitzar. 
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 Allunyat dels llocs de pas. 
 
B) Per a la seva instal·lació es tindran en compte les següents mesures: 
 

 Una vegada instal·lada i abans de començar a donar servei, s'ha d'assegurar que totes les tremuges estiguin 
perfectament unides entre si. 

 Quan la baixant es col·loca per obertures en els pisos, el tram superior ha de sobrepassar almenys 0,90 m el nivell del 
pis, de manera que s'eviti la caiguda de persones pel mateix, o bé al mateix nivell, i fins i tot la caiguda accidental de 
materials. 

 L'broquet d'abocament a cada planta haurà de passar a través de la protecció (barana i entornpeu) existent en 
l'obertura al costat de la que s'instal·la la baixant. 

 El tram inferior de la baixant haurà de tenir menys pendent que la resta, amb la finalitat de reduir la velocitat dels 
enderrocs evacuats i evitar la projecció d'aquest. Aquest tram pot ser giratori a fi de facilitar l'ompliment del recipient. 

 La distància de l'broquet inferior del baixant al recipient de recollida haurà de ser la mínima possible que permeti 
l'ompliment del mateix i la seva extracció. 

 La baixant per a runes es subjectarà convenientment a elements resistents del seu lloc d'emplaçament, de manera que 
quedi garantida la seva estabilitat. 

 Quan es dugui a terme l'enderroc d'un edifici per plantes, la baixant per a runes s'instal·larà fins a una planta per sota a 
la que s'enderroca, havent anar desmuntant a mesura que es dugui a terme l'enderroc de les mateixes 

 
C) Durant la seva utilització: 
 

 Quan vagi a llançar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningú estigui a prop del contenidor. 

 S'ha d'assegurar que la lona que cobreix el contenidor i la tremuja estiguin perfectament unides. 

 Es farà una revisió periòdica de la baixant de runa per si hi hagué defectes, embussaments o alguna altra anomalia. 

 No s'abocarà la runa en grans quantitats, es farà de manera moderada ja que es podria trencar i embussar la baixant 
de runa. 

 

 

9.2.11. Eslingues d'acer (cables, cadenes, etc ...) 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Són diferents mitjans destinats i emprats en l'obra per a l'elevació i transport de materials pels diferents talls. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de material  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o materials  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els accessoris d'elevació (eslingues, cables, etc.), estaran marcats de manera que es puguin identificar les 
característiques essencials per a un ús segur. 

 Els accessoris d'elevació han de seleccionar-se en funció de les càrregues que es manipulin, dels punts de pressió, del 
dispositiu del enganx i de les condicions atmosfèriques, i tenint en compte la modalitat i la configuració de l'amarratge.  

 Els acoblaments d'accessoris d'elevació estaran marcats perquè l'usuari conegui les seves característiques. 

 Els accessoris d'elevació s'han d'emmagatzemar de manera que no es deteriorin. 

 Els cables no hauran de portar cap acoblament, ni llaç excepte en els seus extrems. 

 Els cables o abraçadores de fibra tèxtil no portaran cap acoblament, llaç o enllaç, excepte en l'extrem del eslingat o en 
el tancament d'una eslinga. 

 Els òrgans de prensió s'han de dissenyar i fabricar de manera que les càrregues no puguin caure repetidament. 

 Cada longitud de cadena, cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot, haurà de portar marca o, si això és 
possible, una placa o una anella inamovible amb les referències del fabricant i la identificació de la certificació 

corresponent. La certificació inclourà les indicacions mínimes següents: 
 

a) Nom del fabricant o representant legal a la Comunitat Econòmica Europea. 
b) El domicili a la Comunitat Econòmica Europea del fabricant o representant legal. 
c) La descripció de la cadena o cable (dimensions nominals, fabricació, el material usat per a la fabricació, qualsevol 
tractament metal·lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material. 
d) La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable. 
 

 Les eslingues, cadenes i cables s'han de raspallar i greixar periòdicament. 

 Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra perquè no provoquin caigudes. 

 Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra per evitar que la sorra, grava, etc. penetrin entre els fils. 

 Evitar deixar les eslingues, cadenes i cables a la intempèrie. 

 Les eslingues, cadenes i cables s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 

 El ganxo de grua que sustenti les eslingues, cadenes i cables, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de seguretat. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant les eslingues, cadenes i cables. 

 Es paralitzaran els treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua en aquesta obra, per criteris 
de seguretat, quan les tasques s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 

9.2.12. Bats de càrrega 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem bats en l'obra com un mitjà de transport de materials segur pels diferents talls de la mateixa. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de material  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o materials  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els bats de càrrega s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 

 Els bats suspesos del ganxo de grua seran manipulats per personal qualificat. 

 El conductor de la grua no pot abandonar el lloc de comandament mentre estigui pendent el bat, del ganxo de la grua. 

 Els cables de sustentació que presentin un 10 per 100 de fils trencats, seran substituïts immediatament, donant 
compte al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 

 El ganxo de grua que sustenti el bat, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de seguretat. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant el bat. 

 Es prohibirà l'elevació de càrregues paletitzades mentre la estabilitat no estigui degudament garantida. 

 Quan les arestes vives dels materials transportats puguin danyar els mitjans de subjecció posant en perill la seva 
estabilitat, s'interposaran cantoneres que contrarestin aquest efecte. 

 Les peces soltes (maons, rajoles, teules, etc.) i d'aquelles càrregues paletitzades que l'estabilitat no estigui garantida, 
l'elevació o transport es realitzaran en un marc o carcassa metàl·lic, contenidor o un altre mitjà adequat. 

 Els materials envasats a granel en sacs que s'elevin o transportin paletitzats hauran d'estar convenientment subjectes 
o, si escau ser transvasats en contenidor o un altre mitjà adequat per a procedir a la seva elevació o transport. 

 Els materials a granel s'elevaran o desplaçaran mitjançant muscleres, gàbies, carros-gàbia, plataformes o contenidors 
el perímetre estigui completament tancat, sense obertures que permeten el pas dels materials transportats. 

 Els materials transportats no haurien de sobrepassar la vora superior del bat o contenidor utilitzat. 

 Després de la utilització del bats, gàbies, plataformes, paletes i contenidors s'han d'inspeccionar per detectar possibles 
deterioraments i procedir a reparar abans de la seva reutilització. 

 Tenir en compte en les bats, gàbies o plataformes metàl·liques la possible corrosió dels elements que les formen, 
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prenent les mesures oportunes. 

 Es paralitzaran els treballs de transport de materials en aquesta obra per criteris de seguretat, quan les tasques s'han 
de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 

9.2.13. Carretó o carretó de mà 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Mitjà utilitzat en l'obra com a transport per materials, peces, elements, etc. pels diferents talls de l'obra. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de material  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o materials  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Els carretons de mà s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 

 Hauran de ser elegides de manera que el centre de la roda estigui el més a prop possible del centre de gravetat de la 
càrrega, perquè disminueixi el braç de palanca i la fatiga de l'usuari. 

 Per reduir l'efecte dels pots utilitzar rodes de goma. 

 Per evitar rascades o aixafament dels dits contra els brancals de les portes, pilastres, mur o similars, aplicar unes 
defenses sobre les vares prop de les empunyadures 

 S'ha de fer un manteniment adequat dels carretons de mà per a conservar-los en bon estat. 

 Abans del seu ús es revisaran, rebutjant si no es troben en bon estat de conservació 

 S'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

 Cal guardar els carretons de mà en lloc segur. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
9.2.14. Cubilot de formigonat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

El cubilot de formigonat de suspensió a ganxo de grua, és un mitjà que l'utilitzarem en l'obra per al transport i descàrrega de 
formigó des del camió formigonera fins al punt d'abocament. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de material  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o materials  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 El cubilot de formigonat s'utilitzaran en les tasques per les quals ha estat concebut i per personal qualificat. 

 El conductor de la grua no pot abandonar el lloc de comandament mentre estigui pendent el cubilot de formigonat del 
ganxo de la grua. 

 Els cables de sustentació del cubilot de formigonat que presentin un 10 per 100 de fils trencats, seran substituïts 
immediatament, donant compte al Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra. 

 El ganxo de grua que sustenti el cubilot de formigonat, serà d'acer normalitzat dotat amb pestell de seguretat. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 La boca de sortida del formigó en el cubilot de formigonat, haurà de tancar perfectament, per evitar caigudes del 
material al llarg de la seva trajectòria. 

 El formigó transportat no haurà de sobrepassar la vora superior del cubilot de formigonat. 

 Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant el cubilot de formigonat. 

 Després de la utilització del cubilot s'inspeccionarà per detectar possibles deterioraments i procedir a reparar abans de 
la seva reutilització. 

 Es paralitzaran els treballs de formigonat amb el cubilot suspès de la grua en aquesta obra, per criteris de seguretat, 
quan les tasques s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

9.2.15. Gàbia muntatge estructura metàl·lica 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Utilitzarem gàbies d'estructures metàl·liques, que ens serviran com a plataforma de treball per als soldadors. Es pengen de 
manera segura sobre les estructures i permeten treballar en condicions de seguretat. 
També es disposaran gàbies de treball sobre equip mòbil. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 No hem de permetre la fabricació en obra d'aquesta gàbia, usant per a això els acers utilitzats generalment en 
construcció per la seva fragilitat en cas de ser soldats. Han de ser fabricats amb acer adequat, de suficient resistència. 

 Les gàbies han de tindre pis adequat, barana a un metre d'alçada, barra intermèdia i entornpeu de xapa metàl·lica. 

 L'accés a elles s'ha de fer mitjançant escales de mà des dels perfils metàl·lics metàl·lica, però en aquest cas protegit 
mitjançant un arnès de seguretat degudament subjecte. 

 La utilització d'aquesta gàbia implica l'ús adequat de l'arnès de seguretat. 

 La utilització de l'arnès de seguretat es fa, en la pràctica, imprescindible en aquest tipus de treball, per la qual cosa 
hem de preveure anticipadament els possibles punts de subjecció. 
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10. EPIs 
 
De l'anàlisi de riscos laborals realitzats en esta Memòria de Seguretat i Salut, hi ha una sèrie de riscos que s'han de 
resoldre amb l'ús d'equips de protecció individual (EPIs), les especificacions tècniques i de la qual requisits establits 
per als mateixos per la normativa vigent, es detallen en cada un dels apartats següents. 
 

10.1. Protecció auditiva 
 
10.1.1. Orelleres 
 

Protector Auditiu: Orelleres 

   Norma:    

EN 352-1 

 

 
CAT II 

   Definició: 

Protector individual contra el soroll compost per un casquet dissenyat per a ser pressionat contra cada pavelló 
auricular, o per un casquet previst per a ser pressionat contra el cap englobant al pavelló auricular. Els casquets 
poden ser pressionats contra el cap per mitjà d'un arnès especial de cap o de coll. 

    Marcat: 

 Nom o marca comercial o identificació del fabricant 

 Denominació del model 

 Davant/Darrere i  Dret/esquerra segons casos 

 El nombre d'esta norma. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de conformitat. 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN-352-1: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 1 orelleres. 

 UNE-EN 458.  Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i 
manteniment 

 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.1.2. Taps 
 

Protector Auditiu: Taps 

   Norma:    

EN 352-2 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Protector contra el soroll portat en l'interior del conducte auditiu extern , o en la petxina a l'entrada del conducte 
auditiu extern: 

                Tap auditiu d'usar i tirar: previst per a ser usat una sola vegada. 

                Tap auditiu reutilitzable: previst per a ser usat més d'una vegada. 

                Tap auditiu personalitzat: confeccionat a partir d'un motlle de petxina i conducte auditiu de l'usuari. 

                Tap auditiu unit per un arnés: taps units per un element de connexió semirígid. 
   Marcat: 

 Nom o marca comercial o identificació del fabricant 

 El nombre d'esta norma 

 Denominació del model 

 El fet que els taps hagin d'usar i tirar o reutilitzables 

 Instruccions relatives a la correcta col·locació i ús 

 La talla nominal dels taps auditius. 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat 

 Declaració de conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 352-2: Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 2: Taps. 

 UNE- EN 458: Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions d'ocupació i 
manteniment 

 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.2. Protecció del cap 
 
10.2.1. Cascs de protecció (per a la construcció) 
 

Protecció del cap: cascos de protecció (usat en construcció) 

   Norma:    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Element que es col·loca sobre el cap, primordialment destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra 
objectes en caiguda. El casc  estarà compost com a mínim d'una carcassa i un arnès. 

 Els cascos de protecció estan previstos fonamentalment per a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani. 

   Marcat: 

 El nombre d'esta norma. 

 Nom o marca comercial o identificació del fabricant. 

 Any i trimestre de fabricació 

 Denominació del model o tipus de casc (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés) 

 Talla o gamma de talles en cm (marcat tant sobre el casc com sobre l'arnés). 

 Abreviatures referents al material del casquet conforme a la norma ISO 472. 

   Requisits addicionals (marcat): 

 - 20ªC o - 30ªC (Molt baixa  temperatura) 

 + 150ºC (Molt alta temperatura) 

 440V (Propietats elèctriques) 

 LD (Deformació lateral) 

 MM (Esguitades de metall fos) 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 
 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar: 

 Nom i direcció del fabricant 

 Instruccions i recomanacions sobre l'emmagatzemament, utilització, neteja i manteniment, revisions i desinfecció. 

 Les substàncies recomanades per a la neteja, manteniment o desinfecció no hauran de posseir efectes adversos 
sobre el casc, ni posseir efectes nocius coneguts sobre l'usuari, quan són aplicades seguint les instruccions del 
fabricant. 

 Detall sobre els accessoris disponibles i dels recanvis convenients. 
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 El significat dels requisits opcionals que compleix i orientacions respecte als límits d'utilització del casc, d'acord 

amb els riscos. 

 La data o període de caducitat del casc i dels seus elements. 

 Detalls del tipus d'embalatge utilitzat per al transport del casc. 
 

   Norma EN aplicable: 

 EN 397: Cascos de protecció  per a la indústria. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.3. Protecció contra caigudes 
 
10.3.1. Sistemes 
 
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Dispositius del sistema 
 

Protecció contra caigudes: Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible 

   Norma:    

EN 353-2 

 

 
CAT III 

   Definició: 

   Un dispositiu anticaigudes lliscant sobre la línia d'ancoratge flexible, és un subsistema format per: 

 Una línia d'ancoratge flexible 

 Un dispositiu anticaigudes lliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d'ancoratge flexible 

 Un element d'amarratge que es fixa en el dispositiu anticaigudes lliscant, a l'element d'amarratge o a la línia 
d'ancoratge. 

 Un absorbidor d'energia 

 

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

Absorbedor de energía

Tope final, lastre o terminal inferior.

Dispositivo anticaídas

 

 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat. 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 353-2. EPI  contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Elements d'amarratge 
 

Protecció contra caigudes: Elements d'amarratge 

   Norma:    

EN 354 

 

 
CAT III 

   Definició: 

   Un element d'amarratge és un element de connexió o component d'un sistema.  

   Un element d'amarratge pot ser: 

 Una corda de fibres sintètiques 

 Un cable metàl·lic 

 Una banda  

 Una cadena. 
 
   Marcat: 

 Compliran la norma UNE-EN 365 

 Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització per a un element d'amarratge com a component d'un 
sistema anticaigudes. 

 Haurà de disposar la informació següent: 

 Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 

 El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 

 El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

 Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 

 Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element 
d'amarratge a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 354: EPI contra la caiguda d'alçades. Elements d'amarratge. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Absorbidors d'energia 
 

Protecció contra caigudes: Absorbidors d'energia 

   Norma:    

EN 355 

 

 
CAT III 

   Definició: 

   Un absorbidor d'energia és un component d'un sistema anticaigudes, que garanteix la parada segura d'una caiguda 
d'alçada  en condicions normals d'utilització. 

Absorbedor de energía

Arnés anticaídas

Elemento de amarre

Punto de anclaje

 
   Marcat: 

 Compliran la norma UNE-EN 365 

 Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'aplicació de l'absorbidor d'energia com a component d'un sistema 
anticaigudes. 

 Haurà de disposar la informació següent: 

 Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 

 El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 

 El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

 Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 

 Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de l'ancoratge segur i la 
distància mínima necessària sota de l'usuari que és la suma de la distància de parada i d'una distància 
suplementària de 2,5 m. Aquesta última comprèn l'allargament de l'arnès anticaigudes i l'espai lliure sota dels peus 
de l'usuari, després de la parada. 

 La forma correcta de connectar l'absorbidor d'energia a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a 
altres components d'un sistema anticaigudes. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat. 

 Fullet informatiu. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 355: EPI contra la caiguda d'alçades. Absorbidors d'energia. 

 UNE-EN 363: EPI la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Connectors 
 

Protecció contra caigudes: Connectors 

   Norma:    

EN 362 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Element de connexió o component d'un sistema. Un connector pot ser un mosquetó o un ganxo. 

 

 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades, connectors 

 UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnesos anticaigudes 

 UNE-EN 363: EPI  contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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Sistema anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible - Arnesos anticaigudes 
 

Protecció contra caigudes: Arnesos anticaigudes 

   Norma:    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. 
L'arnés anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats 
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada 
d'esta. 

 
   Marcat: 

 Compliran la norma UNE-EN 365 

 Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 
adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 

 Haurà de disposar la informació següent: 

 Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 

 El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 

 El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

 Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat. 

 Fullet informatiu. 
 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar: 
 

 Especificació dels elements d'enganx de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un  sistema anticaigudes, 
amb un sistema de subjecció o de retenció. 

 Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès. 

 Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
 
 

Sistema anticaigudes retràctil - Dispositius del sistema 
 

Protecció contra caigudes: Dispositiu anticaigudes retràctils 

   Norma:    

EN 360 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Un dispositiu anticaigudes retràctil és un dispositiu anticaigudes amb una funció de bloqueig automàtic i un 
sistema automàtic de tensió i de retrocés per a l'element d'amarrament, és a dir, un element d'amarratge retràctil. 
Un element de dissipació d'energia pot ser incorporat al propi dispositiu o a l'element d'amarratge retràctil. 

Arnés anticaídas

Elemento de amarre retráctil

Dispositivo anticaídas
retráctil

Punto de anclaje

 
   Marcat: 

 Compliran la norma UNE-EN 365 

 Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització com a component d'un sistema anticaigudes. 

 Haurà de disposar la informació següent: 

 Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 

 El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 

 El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

 Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 

 Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element 
d'amarratge,  un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes. 

 Condicions específiques d'ús marcades en el dispositiu anticaigudes retràctil 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar: 
 

 Característiques exigides al punt d'ancoratge segur. 

 Espai lliure mínim necessari sota de l'usuari a partir de la parada immediata 

 La forma adequada de connectar el dispositiu anticaigudes retràctil en el punt d'ancoratge segur. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 360: EPI contra la caiguda d'alçades. Dispositius anticaigudes retràctils 

 UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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Sistema anticaigudes retràctil - Elements d'amarratge 
 

Protecció contra caigudes: Elements d'amarratge 

   Norma:    

EN 354 

 

 
CAT III 

   Definició: 

   Un element d'amarratge és un element de connexió o component d'un sistema.  

   Un element d'amarratge pot ser: 

 Una corda de fibres sintètiques 

 Un cable metàl·lic 

 Una banda  

 Una cadena. 
 
   Marcat: 

 Compliran la norma UNE-EN 365 

 Les instruccions d'ús han d'indicar els límits d'utilització per a un element d'amarratge com a component d'un 
sistema anticaigudes. 

 Haurà de disposar la informació següent: 

 Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 

 El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador. 

 El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

 Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 

 Instruccions d'ús del fabricant precisant la informació pertinent sobre la forma correcta de connectar l'element 
d'amarratge a un punt d'ancoratge segur, a un arnès anticaigudes i a altres components d'un sistema anticaigudes. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 354: EPI contra la caiguda d'alçades. Elements d'amarratge. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes retràctil - Connectors 
 

Protecció contra caigudes: Connectors 

   Norma:    

EN 362 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Element de connexió o component d'un sistema. Un connector pot ser un mosquetó o un ganxo. 

 

 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part de fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 362: EPI contra la caiguda d'alçades, connectors 

 UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades. Arnesos anticaigudes 

 UNE-EN 363: EPI  contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Sistema anticaigudes retràctil - Arnesos anticaigudes 
 

Protecció contra caigudes: Arnesos anticaigudes 

   Norma:    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. 
L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats 
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada 
d'esta. 

 
   Marcat: 

 Compliran la norma UNE-EN 365 

 Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 
adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 

 Haurà de disposar la informació següent: 

 Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 

 El nom, marca comercial o qualsevol altre mig d'identificació del fabricant o del subministrador. 

 El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

 Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat. 

 Fullet informatiu. 
 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar: 
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 Especificació dels elements d'enganx de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un  sistema anticaigudes, 
amb un sistema de subjecció o de retenció. 

 Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnés. 

 Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.3.2. Línies de vida: muntatge / desmuntatge 
 
Línia de vida mòbil per encofrats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes durant l'execució dels encofrats, s'utilitzaran línies de vida mòbils. 
Un cop muntades en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vista a la verificació de les 
seves característiques i a la seguretat del treball dels mateixos. 
Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquestes siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 
d'importància 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Corts  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Arnés de seguretat i altres dispositius del sistema (connectors, absorbidor d'energia, etc.) Necessaris per connectar-se a la 
línia de vida. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

A) Instal·lació de la línia de vida. 
 
És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics necessaris per al muntatge. 
Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, la majoria dels fabricantons 
treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la instal·lació del sistema. 
 
Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és aconsellable que el 
muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament s'executa de la manera més adequada i 
per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, la responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari. 
 
L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació: 
 
1. Dades del instal·lador: 
 

 Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat. 

 Assegurança de responsabilitat civil. 

 
2. Certificació del sistema: 
 

 Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui vàlida és 
imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant (punts d'ancoratge, línia, 
absorbidor d'energia i carro). 
Si s'utilitzessin components de diferents fabricantons, el sistema no estaria certificat i la responsabilitat en cas 
d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant. 

 
3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del fabricant i d'acord amb la 
normativa vigent. 
 
B) Utilització. 
 
Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que vagin a utilitzar el 
sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat. 
Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la línia, de manera que 
únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. Això es va ha aconseguir en l'obra de 
diferents formes: 
 

 Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada 

 Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant). 

 Portar un sistema de registre d'accessos. 
 
Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual de tots els elements del 
sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels absorbidors ha estat desplegat en una caiguda. 
 
C) Manteniment del sistema. 
 

 La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que segueixen complint 
amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La periodicitat ha de ser anual. 

 D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui modificar el sistema 
(desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els danys soferts pels components, i abans de 
tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o substituïts. 

 Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui el mateix 
instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest manteniment anual. 

 A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions. 
 
D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús. 
 

 La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada. 

 Serà instal·lada per personal qualificat per a això. 

 No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament. 

 S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

 Les línies de vida hauran de ser de fabricantons de reconeguda solvència, i hauran de disposar del corresponent 
marcatge CE. 

 Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i adequació 
de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels propis treballadors. 

 En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills del 
trencament eventual dels cables. 

 Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o nus. 

 Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per materials quan sigui de 
necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les operacions 
d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència l'entroncament no 
resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties suficients pel que fa a la 
seguretat dels treballadors. 

 El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei de Prevenció, abans 
de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

 Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Cable fiador de seguretat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els cables fiadors de seguretat s'utilitzaran com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes. 
Una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats amb vista a la verificació de les seves 
característiques i la seguretat del treball dels mateixos. 
Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquests siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 
d'importància. 
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Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Arnès de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El cable emprat serà de bona qualitat i resistència adequada. 

 El cable fiador serà instal·lat per personal qualificat per a això. 

 No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència a la ruptura. 

 S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els riscos 

 Els cables hauran de ser de fabricantons de reconeguda solvència. 

 Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i adequació 
de tots els mecanismes i elements del conjunt, ocupació a aquest objecte del personal competent i seguretat dels 
propis treballadors. Les oportunes autoritzacions seran sol·licitades per les empreses usuàries de les instal·lacions, 
justificant els esmentats extrems, de la Direcció General de Treball, la qual resoldrà amb els assessoraments 
convenients. 

 "En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills del 
trencament eventual dels cables." 

 Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o nus. 

 Podrà efectuar la connexió de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per a materials quan sigui de 
necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les operacions 
d'acoblament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència l'entroncament no resulti 
inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties suficients pel que fa a la seguretat 
dels treballadors. 

 El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels 
treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat 

 Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

Línies de vida en cobertes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Com a mitjà de seguretat per evitar les caigudes durant l'execució de les cobertes, s'utilitzaran línies de vida.  
Un cop muntades a l'obra i abans de la seva utilització, seran examinades i provades amb vista a la verificació de les seves 
característiques i a la seguretat de la feina dels mateixos.  
Aquestes proves es repetiran cada vegada que aquestes siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 
d'importància. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Arnés de seguretat i altres dispositius del sistema (connectors, absorbidor d'energia, etc.) Necessaris per connectar-se a la 
línia de vida. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 

 
 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

A) Instal·lació de la línia de vida. 
 
És important que les persones que realitzaran la instal·lació comprenguin els conceptes tècnics necessaris per al muntatge. 
Això s'aconsegueix mitjançant una formació específica en un determinat sistema, per això, la majoria dels fabricantons 
treballen amb instal·ladors homologats, ja que garanteixen i donen confiança en la instal·lació del sistema. 
 
Encara que es poden trobar alguns sistemes que es comercialitzen sense instal·lació, sempre és aconsellable que el 
muntatge el realitzi un instal·lador homologat per assegurar-nos que tècnicament s'executa de la manera més adequada i 
per evitar que, en cas que existís algun error en el sistema, la responsabilitat recaigui sobre el propietari i / o usuari. 
 
L'instal·lador homologat haurà de facilitar la següent informació: 
 
1. Dades del instal·lador: 
 

 Document acreditatiu on aparegui que és instal·lador homologat. 

 Assegurança de responsabilitat civil. 
 
2. Certificació del sistema: 
 

 Declaració de conformitat dels components del sistema. Perquè la certificació del sistema sigui vàlida és 
imprescindible que tots els components de la línia de vida pertanyin al mateix fabricant (punts d'ancoratge, línia, 
absorbidor d'energia i carro). 
Si s'utilitzessin components de diferents fabricantons, el sistema no estaria certificat i la responsabilitat en cas 
d'accident per fallada d'un component no podria ser atribuïda al fabricant. 

 
3. Certificat d'instal·lació on s'acrediti que el sistema ha estat muntat segons les exigències del fabricant i d'acord amb la 
normativa vigent. 
 
B) Utilització. 
 
Segons la legislació vigent, l'empresari haurà de proporcionar la formació a totes les persones que vagin a utilitzar el 
sistema, tal com exigeix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Generalment, aquesta formació sol ser impartida per l'instal·lador homologat. 
Així mateix, l'empresari també ha de implantar els procediments adequats per a restringir accés a la línia, de manera que 
únicament sigui accessible per als treballadors amb la capacitació adequada. Això es va ha aconseguir en l'obra de 
diferents formes: 
 

 Tancar l'accés a l'àrea, prohibint el pas a tota persona no autoritzada 

 Guardar sota clau els carros (dispositiu lliscant). 

 Portar un sistema de registre d'accessos. 
 
Abans que el treballador es protegeixi amb una línia de vida haurà de realitzar una inspecció visual de tots els elements del 
sistema, comprovant entre altres aspectes, la tensió del cable i que cap dels absorbidors ha estat desplegat en una caiguda. 
 
C) Manteniment del sistema. 
 

 La línia de vida, s'ha de sotmetre a unes proves de caràcter periòdic amb l'objectiu d'assegurar que segueixen complint 
amb els requisits tècnics i de seguretat exigits en la normativa. La periodicitat ha de ser anual. 

 D'altra banda, cada vegada que es produeixi una caiguda o qualsevol esdeveniment que pugui modificar el sistema 
(desplegament d'un absorbidor, fenòmens naturals, etc.) Caldrà avaluar els danys soferts pels components, i abans de 
tornar a utilitzar determinar si han ser reparats i / o substituïts. 

 Totes les comprovacions han de ser efectuades per personal competent. El més recomanable és que sigui el mateix 
instal·lador homologat que ha realitzat el muntatge qui s'encarregui d'aquest manteniment anual. 

 A més, caldrà documentar els resultats de les comprovacions. 
 
D) Mesures preventives de caràcter general en el seu ús. 
 

 La línia de vida emprada serà de bona qualitat i de resistència adequada. 

 Serà instal·lada per personal qualificat per a això. 

 No han de treballar a una càrrega superior a 1 / 8 de la seva resistència al trencament. 

 S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els seus riscos. 

 Les línies de vida hauran de ser de fabricantons de reconeguda solvència, i hauran de disposar del corresponent 
marcatge CE. 

 Les empreses usuàries de les instal·lacions oferiran garantia respecte al bon funcionament, conservació i adequació 
de tots els mecanismes i elements del conjunt, per la seguretat dels propis treballadors. 

 En els treballs excepcionals es prendran mesures especials per assegurar als treballadors contra els perills del 
trencament eventual dels cables. 

 Queda prohibit l'ús de cables i cordes empalmades, així com el de cables i cadenes que tinguin un llaç o nus. 

 Podrà efectuar l'entroncament de cables metàl·lics en instal·lacions utilitzades únicament per materials quan sigui de 
necessitat per raó de la gran longitud dels mateixos o en altres casos excepcionals, sempre que les operacions 
d'entroncament siguin realitzades en deguda forma per personal especialitzat, que la resistència l'entroncament no 
resulti inferior a la del cable, i que l'empresa usuària de la instal·lació ofereixi garanties suficients pel que fa a la 
seguretat dels treballadors. 

 El cable fiador s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Recurs Preventiu, Encarregat o Servei de Prevenció, abans 
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de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

 Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 

10.3.3. Arnesos anticaigudes 
 

Protecció contra caigudes: Arnesos anticaigudes 

   Norma:    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Dispositiu de prensió del cos destinat a parar les caigudes, és a dir, component d'un sistema anticaigudes. 
L'arnès anticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajust, sivelles i altres elements, disposats i ajustats 
de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i després de la parada 
d'esta. 

 
   Marcat: 

 Compliran la norma UNE-EN 365 

 Cada component del sistema haurà de marcar-se de forma clara i permanent, per mitjà de qualsevol mètode 
adequat que no tingui cap efecte perjudicial sobre els materials. 

 Haurà de disposar la informació següent: 

 Les dos últimes xifres de l'any de fabricació 

 El nom, marca comercial o qualsevol altre mitjà d'identificació del fabricant o del subministrador. 

 El nombre de lot del fabricant o el nombre de sèrie del component. 

 Els caràcters de la marca d'identificació hauran de ser visibles i llegibles. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat. 

 Fullet informatiu. 
 
   Fullet informatiu en el qual es faci constar: 
 

 Especificació dels elements d'enganx de l'arnès anticaigudes que han d'utilitzar-se amb un sistema anticaigudes, 
amb un sistema de subjecció o de retenció. 

 Instruccions d'ús i de col·locació de l'arnès. 

 Forma d'enganxar-ho a un subsistema de connexió. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 361: EPI contra la caiguda d'alçades, Arnesos anticaigudes. 

 UNE-EN 363: EPI contra la caiguda d'alçades. Sistemes anticaigudes. 

 UNE-EN 362: EPI  contra la caiguda d'alçades. Connectors. 

 UNE-EN 364: EPI contra la caiguda d'alçades. Mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 365: EPI contra la caiguda d'alçades. Requisits generals per a instruccions d'ús i marcat. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

10.4. Protecció de la cara i dels ulls 
 
10.4.1. Protecció ocular. Ús general 
 

Protecció de la cara i dels ulls: Protecció ocular . Ús general 

   Norma:    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Muntura universal, Muntures integrals i  pantalles facials de resistència incrementada per a ús en general en 
diferents activitats de construcció. 

   Ús permès en: 

 Muntura universal, muntura integral i pantalla facial. 

   Marcat: 

   A) En la muntura: 

 Identificació del Fabricant 

 Nombre de la norma Europea: 166 

 Camp d'ús: Si fos aplicable 

                   Els camps d'ús són: 

                   - Ús bàsic: Sense símbol 

                   - Líquids: 3 

                   - Partícules de pols gruixuda: 4 

                   - Gasos i partícules de pols fi: 5 

                   - Arc elèctric de curtcircuit: 8 

                   - Metalls fosos i sòlids calents: 9 

 Resistència mecànica: S 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets: H (Si fos aplicable) 

                   - Símbol per a caps xicotets: H 

 Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura: Si fos aplicable 

   B) En l'ocular:  

 Classe de protecció (només filtres) 

                   Les classes de protecció són: 

                   - Sense nombre de codi: Filtres de soldadura 

                   - Nombre de codi 2: Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors 

                   - Nombre de codi 3: Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors 

                   - Nombre de codi 4: Filtres infrarojos 

                   - Nombre de codi 5: Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig 

                   - Nombre de codi 6: Filtre solar amb requisits per a l'infraroig 

 Identificació del fabricant: 

 Classe òptica: 

                   Les classes òptiques són (consultar taules en la normativa UNE-EN-166): 

                   - Classe òptica: 1 (poden cobrir un sol ull) 

                   - Classe òptica: 2 (poden cobrir un sol ull) 

                   - Classe òptica: 3 (no són per a ús prolongat i necessàriament hauran de cobrir ambdós ulls) 

 Símbol de resistència mecànica: S 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 
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                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit:  

 Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents:   

 Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable) 

 Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable) 

 Símbol  de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable) 

 Símbol per a ocular original o reemplaçat: O 

   Informació per a l'usuari: 

   S'hauran de proporcionar les dades següents: 

 Nom i direcció del fabricant 

 Nombre d'aquesta norma europea 

 Identificació del model de protector 

 Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 

 Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 

 Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 

 Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 

 Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 

 Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 

 Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 

 Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 

 Advertència indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 
individus sensibles. 

 Advertència indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 

 Advertència que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 
correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 

 Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.2. Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial davant riscos mecànics 
i / o calor 
 

Protecció de la cara i dels ulls: Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial enfront de riscos 
mecànics i/o calor 

   Norma:    

EN 1731 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Muntures universals, muntures integrals i pantalles facials per a fer front als riscos mecànics i/o tèrmics, proveïts 
de malles. 

   Ús permès en: 

 Pantalla facial. 

   Marcat: 

   A) de les ulleres universals o integrals  

 Identificació del Fabricant: 

 Nombre de la norma Europea: 1731 

 Resistència mecànica: (si fos necessari) 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

   B) de les pantalles facials de malla, de les muntures o dels arcs porta oculars:  

 Identificació del Fabricant: 

 Nombre de la norma Europea: 1731 

 Resistència mecànica:  

 Símbol de protecció enfront de la calor radiant: G (Si fos aplicable) 

  C) dels visors de malla i oculars addicionals de reposat: 

 Es seguiran les especificacions de la norma UNE-EN 166 
   

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 1731: Protectors facials de malla per a ús industrial i no industrial enfront de riscos mecànics i/o calor. 

 UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits 

 UNE-EN 168: Protecció individual dels ulls. Mètodes d'assaig. 

 UNE-EN 167: Protecció individual dels ulls. Mètodes d'assaig òptics 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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10.4.3. Protecció ocular 
 
Arc elèctric i de curtcircuit 
 

Protecció de les cara i dels ulls: Protecció ocular. Arc elèctric i curtcircuit 

   Norma:    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Pantalles facials resistents a Arc elèctric i curtcircuits. 

    Ús permès en: 

 Muntura integral. 

   Marcat: 

   A) En la muntura: 

 Identificació del Fabricant 

 Nombre de la norma Europea: 166 

 Camp d'ús: 8 

                   Els camps d'ús són: 

                   - Ús bàsic: Sense símbol 

                   - Líquids: 3 

                   - Partícules de pols gruixuda: 4 

                   - Gasos i partícules de pols fi: 5 

                   - Arc elèctric de curtcircuit: 8 

                   - Metalls fosos i sòlids calents: 9 

 Resistència mecànica: Si fos aplicable 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets: H (Si fos aplicable) 

 Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura: Si fos aplicable 

   B) En l'ocular:  

 Classe de protecció (només filtres):2-1, 2 o 3-1, 2 

                   Les classes de protecció són: 

                   - Sense nombre de codi: Filtres de soldadura 

                   - Nombre de codi 2: Filtres ultraviolat que altera el reconeixement de colors 

                   - Nombre de codi 3: Filtres ultraviolat que permet el reconeixement de colors 

                   - Nombre de codi 4: Filtres infrarojos 

                   - Nombre de codi 5: Filtre solar sense reconeixement per a l'infraroig 

                   - Nombre de codi 6: Filtre solar amb requisits per a l'infraroig 

 Identificació del fabricant: 

 Classe òptica : 

 Símbol de resistència mecànica: Si fos aplicable 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit:Si fos aplicable 

 Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents: Si fos aplicable 

 Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable) 

 Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable) 

 Símbol  de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable) 

 Símbol per a ocular original o reemplaçat: O 

   Informació per a l'usuari: 

   S'hauran de proporcionar les dades següents: 

 Nom i adreça del fabricant 

 Nombre d'esta norma europea 

 Identificació del model de protector 

 Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 

 Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 

 Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 

 Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 

 Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fos de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 

 Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 

 Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 

 Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 

 Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 
individus sensibles. 

 Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 

 Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 
correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 

 Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del mateix. 

 

     
 
 
Pols gruix 
 

Protecció de la cara i els ulls: Protecció ocular. Pols grossa 

   Norma:    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Muntures integrals resistents a pols gruixuda. No s'admeten muntures universals o pantalles facials com a 
protectors. 

   Ús permès en: 

 Muntura integral. 

   Marcat: 

   A) En la muntura: 

 Identificació del Fabricant 

 Nombre de la norma Europea: 166 

 Camp d'ús: 4 
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                   Els camps d'ús són: 

                   - Ús bàsic: Sense símbol 

                   - Líquids: 3 

                   - Partícules de pols gruixuda: 4 

                   - Gasos i partícules de pols fi: 5 

                   - Arc elèctric de curtcircuit: 8 

                   - Metalls fosos i sòlids calents: 9 

 Resistència mecànica: (Si fos aplicable) 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets: H (Si fos aplicable) 

 Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura: (Si fos aplicable) 

   B) En l'ocular:  

 Classe de protecció (només filtres): 

 Identificació del fabricant: 

 Classe òptica (excepte cubrefiltre): 

 Símbol de resistència mecànica: (Si fos aplicable) 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit: 

 Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents: 9 (Si fos aplicable) 

 Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable) 

 Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable) 

 Símbol  de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable) 

 Símbol per a ocular original o reemplaçat: O 

   Informació per a l'usuari: 

   S'hauran de proporcionar les dades següents: 

 Nom i direcció del fabricant 

 Nombre d'esta norma europea 

 Identificació del model de protector 

 Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 

 Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 

 Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 

 Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 

 Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 

 Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 

 Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 

 Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 
individus sensibles. 

 Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 

 Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 

 Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 
correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 

 Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida 
al tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront 

d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Partícules a gran velocitat i baixa energia 
 

Protecció de la cara i dels ulls: Protecció ocular. Partícules a gran velocitat i baixa  energia 

   Norma:    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Muntura universal, Muntures integrals i  pantalles facials resistents a partícules a gran velocitat i baixa  energia. 

   Ús permès en: 

 Muntura universal, muntura integral i pantalla facial. 

   Marcat: 

   A) En la muntura: 

 Identificació del Fabricant: 

 Nombre de la norma Europea: 166 

 Camp d'ús:  

                   Els camps d'ús són: 

                   - Ús bàsic: Sense símbol 

                   - Líquids: 3 

                   - Partícules de pols gruixuda: 4 

                   - Gasos i partícules de pols fi: 5 

                   - Arc elèctric de curtcircuit: 8 

                   - Metalls fosos i sòlids calents: 9 

 Resistència mecànica: F 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol que indica que està dissenyat per a caps xicotets: H (Si fos aplicable) 

 Màxima classe de protecció ocular compatible amb la muntura: Si fos aplicable 

   B) En l'ocular:  

 Classe de protecció (només filtres):  

 Identificació del fabricant: 

 Classe òptica (excepte cubrefiltres): 

 Símbol de resistència mecànica: F 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 
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                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit: Si fos aplicable 

 Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents:Si fos aplicable 

 Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable) 

 Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable) 

 Símbol  de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable) 

 Símbol per a ocular original o reemplaçat: O 

   Informació per a l'usuari: 

   S'hauran de proporcionar les dades següents: 

 Nom i adreça del fabricant 

 Nombre d'esta norma europea 

 Identificació del model de protector 

 Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 

 Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 

 Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 

 Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 

 Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 

 Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 

 Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 

 Advertència indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 

 Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 
individus sensibles. 

 Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 

 Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 
correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 

 Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 
Filtres - Filtres per a soldadura 
 

Protecció de la cara i dels ulls: Protecció ocular. Filtres per a soldadura 

   Norma:    

EN 175 

 

 
CAT II 

   Definició de tipus vàlids: 

Tots els dispositiu que asseguren la protecció del seu portador enfront de la radiació òptica nociva i la resta de riscos 

específics derivats de la soldadura i tècniques afins. Pot tractar-se d'una pantalla de soldador, ulleres de muntura  integral 
per a soldadura o ulleres de muntura universal per a soldadura. 

 Pantalla de soldador de cap: Pantalla de soldadura que es porta sobre el cap i davant de la cara, subjecta 
generalment per un arnès, a fi de protegir els ulls i la cara una vegada equipada amb el filtre apropiat (s). 

 Pantalla de soldador de mà: Pantalla per a soldadura que es porta en la mà, i assegura la protecció dels ulls i la 
cara quan està equipada amb el filtre o filtres apropiat (s). 

 Pantalla de soldador de cap, muntada en casc de protecció: Pantalla de cap per a soldadura, muntada sobre 
un casc de protecció compatible, la qual, un vegada equipada amb el filtre o filtres apropiat (s), protegeix els ulls i 
la cara. 

 Ulleres de soldadura de muntura integral (cassoletes): Dispositiu que se sosté generalment per una banda de 
cap, i que embolica la cavitat ocular, a la qual la radiació procedent de les operacions de soldadura només pot 
penetrar a través de filtres i, quan sigui el cas, de filtres coberts. 

 Ulleres de soldadura de muntura universal: Muntura amb protecció lateral, que manté els filtres apropiats 
davant dels ulls per a protegir-los. Poden tindre sistemàticament de subjecció patilles laterals o una banda de cap. 

 Marco o cèrcol portaocular: Part de l'equip on es col·loca (n) el (els) filtre (s) , els filtres coberts i/o els 
antecristals. 

 Antecristals: Oculars, generalment no tintats, usats principalment per a protegir al seu portador de partícules 
projectades. 

   Marcat: 

   A) En la muntura: 

 Identificació del Fabricant: 

 Nombre de la norma Europea: 175 

 Camp d'ús: Si fos aplicable 

                Els camps d'ús són:  

                      S: Resistència mecànica incrementada 

                      9: Metall fos i sòlids calents 

                      F: Impacte de baixa  energia 

                      B: Impacte de mitja energia 

                     W: Immersió en aigua 

 Massa en grams: Si fos aplicable 

 

   B) En l'ocular:  

 Classe de protecció (només filtres):  

 Identificació del fabricant: 

 Classe òptica : 

 Símbol de resistència mecànica: Si fos aplicable 

                   Les resistències mecàniques són: 

                   - Resistència incrementada: S 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Alta energia: A 

                   - Impacte de partícules a gran velocitat i Mitja energia: B 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i Baixa energia: F 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Alta energia: DREC 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Mitja energia: BT 

                   -  Impacte de partícules a gran velocitat i a extrema temperatura i a Baixa energia: FT  

 Símbol de resistència a l'arc elèctric de curtcircuit: 8 (Si fos aplicable) 

 Símbol de no adherència de metalls fosos i resistència a la penetració de sòlids calents: 9 (Si fos aplicable) 

 Símbol de resistència al deteriorament superficial de partícules fines: K (Si fos aplicable) 

 Símbol de resistència a l'entelament: N (Si fos aplicable) 

 Símbol  de reflexió augmentada: R (Si fos aplicable) 

 Símbol per a ocular original o reemplaçat: O 

   Informació per a l'usuari: 

   S'hauran de proporcionar les dades següents: 

 Nom i adreça del fabricant 

 Nombre d'esta norma europea 

 Identificació del model de protector 

 Instruccions relatives a l'emmagatzemament, ús i manteniment 

 Instruccions relatives a la neteja i desinfecció 

 Detalls concernents als camps d'ús, nivell de protecció i prestacions 

 Detalls dels accessoris apropiats i peces de recanvi, així com les instruccions sobre el muntatge. 

 Si és aplicable la data límit d'ús o duració de la posada fora de servei aplicable al protector i/o a les peces soltes. 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

188 

 

 Si és aplicable, el tipus d'embalatge adequat per al transport. 

 Significat del marcat sobre la muntura i ocular. 

 Advertiment indicant que els oculars de Classe Òptica 3 no han de ser utilitzats per llargs períodes de temps 

 Advertiment indicant que els materials que entren en contacte amb la pell de l'usuari pot provocar al·lèrgies en 
individus sensibles. 

 Advertiment indicant que convé reemplaçar els oculars ratllats o espatllats. 

 Advertiment que els protectors oculars enfront d'impactes de partícules a gran velocitat portats sobre ulleres 
correctores normals, podrien permetre la transmissió d'impactes i, per tant, crear una amenaça per a l'usuari. 

 Una nota indicant que si la protecció enfront d'impactes de partícules a gran velocitat a temperatures extremes, és 
requerida, el protector seleccionat ha d'anar marcat amb una lletra T immediatament després de la lletra referida al 
tipus d'impacte. En cas de no anar seguit per la lletra T, el protector ocular només podrà usar-se enfront d'impactes 
de partícules a gran velocitat a temperatura ambient. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 166: Protecció individual dels ulls. Requisits. 

 UNE-EN 169: Filtres per a soldadures i tècniques relacionades 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.5. Protecció de mans i braços 
 
10.5.1. Guants de protecció contra riscos mecànics d'ús general 
 

Protecció de mans i braços: Guants de protecció contra riscos mecànics 

   Norma:    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Protecció per igual: Guant que està fabricat amb el mateix material i que està construït de manera que ofereixi  un 
grau de protecció uniforme a tota la superfície de la mà. 

 Protecció específica: Guant que està construït per a proporcionar una àrea de protecció augmentada a una part de 
la mà. 

   Pictograma: Resistència a Riscos Mecànics (UNE-EN-420) 

i

 
   Propietats mecàniques: 

   S'indicaran per mitjà del pictograma i quatre xifres: 

 Primera xifra: Nivell de prestació per a la resistència a l'abrasió 

 Segona xifra: Nivell de prestació per a la resistència al lloc de treball per fulla 

 Tercera xifra: Nivell de prestació per a la resistència a l'esgarrat 

 Quarta xifra: Nivell de prestació per a la resistència a la perforació 

   Marcat:  

   Els guants es marcaran amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial del guant 

 Talla 

 Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat. 

 Fullet informatiu. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics. 

 UNE-EN 420: Requisits generals per a guants. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.5.2. Guants de protecció contra productes químics 
 

Protecció de mans i braços: Guants de protecció contra productes químics 

   Norma:    

EN 374 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 El fi dels guants de protecció és el d'aïllar les mans i els braços del contacte directe amb productes químics 
   Pictograma: Resistència a Riscos Químics (UNE-EN-420) 

  
   Propietats: 

   S'indicaran a més: 

 El nivell d'inspecció i de qualitat acceptable (AQL) 

 Índex de protecció per a cada producte químic 

   Marcat:  

   Els guants es marcaran amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial del guant 

 Talla 

 Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 
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 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 374-1: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Terminologia i requisits 
de prestacions. 

 UNE-EN 374-2: Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Determinació de la 
resistència a la penetració. 

 UNE-EN 374-3: Guants de protecció  contra els productes químics i els microorganismes. Determinació de la 
resistència a la permeabilitat dels productes químics. 

 UNE-EN 420: Requisits generals per a guants. 

 UNE-EN 388: Guants de protecció contra riscos mecànics. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.5.3. Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics 
 

Protecció de mans i braços: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics  

   Norma:    

EN 60903 

 

 
CAT III 

   Definició: 

   Guants i/o manyoples aïllant i resistents al corrent elèctric. 

 Els guants han d'inflar-se abans de cada ús per a comprovar si hi ha fugues d'aire i dur a terme una inspecció 
visual. 

 La temperatura ambient es recomana que estigui compresa entre els 10ºC i els 21ºC. 

 No hauran d'exposar-se innecessàriament a la calor o a la llum, ni posar-se en contacte amb oli, greix, trementina, 
alcohol o un àcid enèrgic. 

 Si s'embruten els guants cal rentar-los amb aigua i sabó, a una temperatura que no superi la recomanada pel 
fabricant, assecar-los a fons i empolsar-los amb talc. 

   Pictograma: Hauran de portar les marques que s'indiquen en la figura (símbol de doble triangle) 

 
   Propietats: 

   Els guants i manyoples de material aïllant es classificaran per la seva categoria i la seva classe, els quals figuraran en el 
seu marcat: 

 Categoria:  

                      - A: Àcid 

                      - H: Oli 

                      - Z: Ozó 

                      - M: Mecànica 

                      - R: Totes les anteriors 

                      - C: A molt baixes temperatures 

 Classe: 

                     - 00: Tensió mínima suportada 5 kV (beix) 

                     - 0: Tensió mínima suportada 10 kV  (roig) 

                     - 1: Tensió mínima suportada 20 kV (blanc) 

                     - 2: Tensió mínima suportada 30 kV (groc) 

                     - 3: Tensió mínima suportada 40 kV (verd) 

                     - 4: Tensió mínima suportada 50 kV (taronja) 

   Marcat:  

   Els guants es marcaran amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial del guant 

 Talla 

 Marcat relatiu a la data de caducitat 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 

   A més cada guant haurà de portar les marques següents: 

 Una banda rectangular que permeti la inscripció de la data de posada en servei, de verificacions i controls, 
conforme s'especifica en la Norma UNE-EN-60903 annex G 

 Una banda sobre la qual puguin perforar-se forats. Aquesta banda es fixa a la vora de la bocamàniga i permetrà 
foradar-se per al seu control i verificació periòdica. 

 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 
 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració CE de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 60903: Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

     
 
 

10.6. Protecció de peus i cames 
 
10.6.1. Calçat d'ús general 
 
Calçat de seguretat d'ús professional (200 J) 
 

Protecció de peus i cames: Calçat de seguretat d'ús professional 

   Norma:    

EN 345 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 El calçat de protecció per a ús professional és el que incorpora elements de protecció destinats a protegir a l'usuari 
de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat 
concebut, i que està equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi 
amb un nivell d'energia de 200 J. 

   Marcat: 

   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial  

 Talla 

 Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 

 El nombre d'aquesta norma EN-345 

 Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent: 
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                        - P: Calçat complet resistent a la perforació 

                        - C: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 

                        - A:: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic. 

                        - HI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  

                        - CI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  

                        - E: Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  

                        - WRU: Penetració i absorció d'aigua. 

                        - HRO: Sola. Resistència a la calor per contacte. 

 Classe: 

                       - Classe I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 

                       - Classe II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20344: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: 
Requisits i mètodes d'assaig. 

 UNE-EN ISO 20344: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 2: 
Requisits addicionals i mètodes d'assaig. 

 UNE-EN ISO 20346: Especificacions per al calçat de protecció d'ús professional. 

 UNE-EN ISO 20346: Calçat de protecció per a ús professional. Part 2: Especificacions addicionals.  
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 

10.6.2. Calçat de seguretat , protecció i treball d'ús professional protecció  contra la 
perforació 
 

Protecció de peus i cames: Calçat de seguretat, protecció i treball d'ús professional protecció contra la perforació 

   Norma:    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 Són els que incorporen elements de protecció destinats a protegir a l'usuari de les lesions que poguessin provocar 
els accidents, en aquells sectors de treball per als que el calçat ha estat concebut. 

   Marcat: 

   Cada exemplar de calçat de seguretat es marcarà amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial  

 Talla 

 Marcat relatiu a la data de fabricació (almenys el trimestre i any) 

 El nombre de norma EN-344 i segons es tracte de calçat de seguretat, protecció o treball: 

              - Calçat de Seguretat equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 200 J.: EN-345 

              - Calçat de Protecció equipat per límits dissenyats per a oferir protecció enfront de l'impacte quan s'assagi amb un 
nivell d'energia de 100 J.: EN-346 

              - Calçat de Treball sense portar límits de protecció contra impactes en la zona de la puntera: EN-347 

 Els símbols corresponents a la protecció oferta o, on sigui aplicable la categoria corresponent: 

                        - P: Calçat complet resistent a la perforació 

                        - C: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat conductor. 

                        - A: Calçat complet resistència elèctrica. Calçat antiestàtic. 

                        - HI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront de la calor.  

                        - CI: Calçat complet resistent a ambients agressius. Aïllament enfront del fred.  

                        - E: Calçat complet. Absorció d'energia en la zona del tacó.  

                        - WRU: Penetració i absorció d'aigua. 

                        - HRO: Sola. Resistència a la calor per contacte. 

 Classe: 

                       - Classe I: Calçat fabricat amb cuir i altres materials. 

                       - Classe II: Calçat tot de cautxú (vulcanitzat) o tot polimèric (modelat) 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració  de Conformitat. 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20344: Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de treball per a ús professional. Part 1: 
requisits i mètodes d'assaig. 

 UNE-EN ISO 20344: Part 2: Requisits addicionals i mètode d'assaig. 

 UNE-EN 345-1: Especificacions per al calçat de treball d'ús professional. 

 UNE-EN ISO 20345: Part 2: Especificacions addicionals. 

 UNE-EN ISO 20346: Especificacions del calçat de protecció d'ús professional. 

 UNE-EN ISO 20346 Part 2: Especificacions addicionals. 

 UNE-EN ISO 20347: Especificacions del calçat de treball d'ús professional. 

 UNE-EN ISO 20347: Part 2: Especificacions addicionals. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 

10.7. Protecció respiratòria 
 
10.7.1. Màscares 
 
E.P.R. Màscares 
 

Protecció respiratòria: E.P.R. Màscares 

   Norma:    

EN 140 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Una mitja màscara és un adaptador facial que cobreix el nas, la boca i el mentó. D'utilització general per a diverses 
tasques en la construcció. 

 Un quart de màscara és un adaptador facial que recobreix el nas i la boca. 

   Marcat:  

   Les màscares es marcaran amb la informació següent: 

 Segons sigui el tipus 

                     - Mitjana màscara 

                     - Quart de màscara 

 El nombre de norma: EN 140 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 

 Talla 
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 Els components que puguin veure's afectats en la seva eficàcia per envelliment hauran de marcar-se per a 
identificar la seva data. 

 Les parts dissenyades per a ser substituïdes per l'usuari hauran de ser clarament identificables. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme expedit 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 140: E.P.R. Mitges màscares i quarts de màscares. Requisits, assajos, marcat. 

 UNE-EN 148-1: E.P.R. Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estàndard 

 UNE-EN 148-2: E.P.R. Rosques per a adaptadors facials. 2. Connector de rosca central 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, el epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma espanyol i en el qual s'especifiquin les condicions d'utilització, ús, característiques i manteniment del mateix. 
 

    
 
 
Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants) 
 

Protecció respiratòria: Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules (màscares autofiltrants) 

   Norma:    

EN 149 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Una màscara autofiltrant cobreix nas, la boca i el mentó i, pot constar de vàlvules d'exhalació i, consta totalment, o 
en la seva major part, de material filtrant o inclou un adaptador facial en el que el (els) principal (és) constitueixen 
una part inseparable de l'equip. 

 Ha de garantir un ajust hermètic, enfront de l'atmosfera ambient, a la cara del portador, independentment que la 
pell estigui seca o mullada i que el seu cap estigui  en  moviment. 

   Marcat:  

   Els filtres es marcaran amb la informació següent: 

 Mitja màscara filtrant 

 El nombre de norma: EN 149 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 

 Marca d'identificació del tipus 

 Classe: 

                   - FFP1: Contra certs gasos i vapors orgànics amb un punt d'ebullició major de 65ºC 

                   - FFP2: Contra certs gasos i vapors inorgànics, segons indicació del fabricant. 

                   - FFP3: Contra el diòxid de sofre i altres gasos i vapors àcids, segons indicació del fabricant. 

 La lletra D (dolomita) d'acord amb l'assaig d'obstrucció 

 L'any d'expiració de vida útil 

 La frase " Vegi la informació subministrada pel fabricant" 
   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 149: Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra partícules. 
Requisits, assajos, marcat. 

 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 
 

10.7.2. Filtres 
 
E.P.R. Filtres contra partícules 
 

Protecció respiratòria: Filtres contra partícules 

   Norma:    

EN 143 

 

 
CAT III 

   Definició: 

 Components de protecció respiratòria no assistits, exceptuant els equips de fuga i les màscares autofiltrants. 

 Alguns filtres poden també ser utilitzats amb altres tipus d'equips de protecció respiratòria i si és així, necessitaran 
ser assajats i marcats d'acord amb la norma corresponent. 

   Definició: 

 Filtres contra gasos: Filtre que elimina gasos i vapors específics. 

 Filtre combinat: Filtres per a gasos o filtres multi-tipus que incorporen un litre de partícules. 

   Marcat:  

   Els filtres encapsulats es marcaran amb la informació següent: 

 Filtre contra partícules 

 El nombre de norma: EN 143 

 Tipus de filtre (P1, P2 o P3) 

 Codi de color: Blanc 

 Marcat que mostri si el filtre pot emprar-se en un dispositiu de filtres múltiples. 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 

 L'any i mes de caducitat 

 La marca d'identificació del tipus de filtre 

   Els filtres no encapsulats, haurà de marcar-se almenys: 

 Tipus de filtre (P1, P2 o P3) 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Adopció per part del fabricant d'un sistema de garantia de qualitat CE. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN 143: Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assajos, marcat. 

 UNE-EN 148-1: E.P.R:  Rosques per a adaptadors facials. 1. Connector de rosca estàndard. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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10.8. Vestuari de protecció 
 
10.8.1. Vestuari de protecció contra el mal temps 
 

Vestuari de protecció:Vestuari de protecció contra el mal temps 

   Norma:    

EN 343 

 

 
CAT I 

   Definició: 

 Robes de protecció contra la influència d'ambients caracteritzats per la possible combinació de pluja, boira, humitat 
del sòl i vent a temperatures de -5ºC i superiors. 

   Pictograma: Protecció contra el fred (sobre el forro) i contra el mal temps (sobre la peça). 

i

 

 
   Propietats: 

   S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall): 

 Valor d'aïllament bàsic:X 

 Classe de permeabilitat: I 

 Classe de resistència al vapor d'aigua: Z 

   Marcat:  

   Es marcarà amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial 

 El nombre de norma: EN-343 

 Talla 

 Instruccions, usos, advertiments en cas de mal ús, etc. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Declaració CE de Conformitat. 

 Fullet informatiu. 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 

 EN ISO 13688: Requisits generals per a la roba de protecció. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 

 

10.8.2. Vestuari de protecció d'alta visibilitat 
 

Vestuari de protecció: Vestuari de protecció d'alta visibilitat 

   Norma:    

EN 471 

 

 
CAT II 

   Definició: 

   Roba de senyalització destinada a ser percebuda visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància: 

 Roba de treball 

 Jaqueta 

 Jupetí I (reflector a ratlles horitzontals) 

 Jupetí II (reflector creuat mode arnés) 

 Pantalons de pitet 

 Pantalons sense pitet 

 Pitet 

 Arnesos 

   Pictograma: Marcat en el producte o en les etiquetes del producte. 

 
   Propietats: 

   S'indicaran a més del pictograma (veure norma UNE-EN-342 per a detall): 

 Classe de la superfície del material:X 

 Classe del material reflector: I 

   Marcat:  

   Es marcarà amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial 

 Talla d'acord amb la norma EN ISO 13688 

 El nombre de norma: EN-471 

 Nivell de prestacions. 

 Instruccions, usos, advertències en cas de mal ús, etc. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 20471: Robes de senyalització d'alta visibilitat 

 EN ISO 13688: Robes de protecció. Requisits generals 

 UNE-ENV 343: Robes de protecció. Protecció contra les intempèries. 
 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
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10.8.3. Vestuari de protecció per a operacions de soldadura i tècniques connexes 
 

Vestuari de protecció: Per a operacions de soldadura i tècniques connexes 

   Norma:    

EN 470 

 

 
CAT II 

   Definició: 

 La roba de protecció de soldadors, té com a objecte protegir a l'usuari contra les petites projeccions de metall fos, 
el contacte de curta duració amb una flama així com contra les radiacions UV, i està destinada per a emportar-se 
contínuament durant 8 hores a temperatura ambient; però no protegeix necessàriament contra les projeccions 
grosses de metall en operacions de fosa. 

   Pictograma: Marcat en el producte o en les etiquetes del producte. 

i

 
   Marcat:  

   Es marcarà amb la informació següent: 

 Nom, marca registrada o identificació del fabricant 

 Designació comercial 

 Talla d'acord amb la norma EN ISO 13688 

 El nombre de norma: EN-470-1 

 Variació dimensional (només si és superior al 3%). 

 Icones de llavat i manteniment. 

 Nombre màxim de cicles de neteja. 

 Instruccions, usos, advertiments en cas de mal ús, etc. 

   Les marques hauran de ser duradores i no s'afegiran altres marques o inscripcions que es confonguin amb les anteriors. 
 

   Requisits establerts pel RD 1407/1992: 

 Certificat CE expedit per un organisme notificat. 

 Declaració de Conformitat 

 Fullet informatiu 
 

   Norma EN aplicable: 

 UNE-EN ISO 11611, 

 UNE-EN ISO 11611: Robes de protecció utilitzades durant el soldadura i les tècniques connexes. Part 1: Requisits 
generals. 

 EN ISO 13688: Robes de protecció. Requisits generals. 

 UNE-EN ISO 15025: Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

 UNE-EN 348: Robes de protecció. Mètodes d'assaig: Determinació del comportament dels materials a l'impacte de 
petites esquitxades de metall fos 

 

   Informació destinada als Usuaris: 
 

Conforme estableix l'actual normativa, l'epi serà subministrat pel fabricant amb un fullet informatiu que haurà d'anar en 
l'idioma  espanyol i en el qual s'especifiquen les condicions d'utilització, ocupació, característiques i manteniment del 
mateix. 
 

    
 

 
 

11. Proteccions col·lectives 
 
Relació de mesures alternatives de protecció col·lectiva la utilització del qual està prevista en esta obra i que han 
sigut determinades a partir de la "Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció 
adoptada" en les diferents unitats d'obra avaluades d'esta mateixa Memòria de Seguretat i Salut. 
 

11.1. Tancament d'obra amb tanca provisional 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Tancament del perímetre de l'obra, segons s'estableix en els plànols i abans de l'inici de l'obra. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o eines  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Projecció de fragments o partícules  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Contacte amb substàncies càustiques o 
corrosives  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició al soroll  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Il·luminació inadequada  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Guants de cuir. 
Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
Roba de treball 
Casc de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m. d'alçada. 

 El tancament constarà d'accessos diferents per al personal i per a la maquinària o transports necessaris en obra. Porta 
per a accés de vehicles de 4 m. d'amplada i porta independent per a accés de personal. 

 El tancament com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de qualsevol punt de treball, per 
evitar en cas de caiguda impactes sobre la construcció. 

 Es prohibirà aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 

 Es prohibirà el pas de personal per l'entrada de vehicles. 

 Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

 Es posarà a l'entrada el-Cartell d'obra-Amb la senyalització corresponent. 
 

 Quan sigui necessari transportar manualment, durant les operacions, una càrrega massa gran, es tindrà en compte: 
  
a) Que no impedeixi veure per sobre o pels costats de la càrrega. 
b) Els operaris no hauran de realitzar esforços excessius. 
c) Examinar la càrrega per assegurar-se que no té vores tallants, claus sortints o punts d'atrapament. 
 

 Neteja i ordre en l'obra. 
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11.2. Baranes 
 
11.2.1. Baranes d'escales i forjats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix que 
representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant. 
Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on hi hagi un 
potencial risc de caiguda. 
Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de personal al mateix nivell  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des d'alçària de les persones durant 
la instal·lació de puntals  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnès de seguretat. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja desencofrat, per les obertures en façana 
o pel costat lliure de les escales d'accés es realitzarà mitjançant la col·locació de baranes. 

 Les baranes de seguretat utilitzades en aquesta obra, hauran de complir les especificacions recollides pel: 
 
RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s'han d'aplicar en les obres, en concret en la 
part C: Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres a l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes 
d'alçada.  
 

 L'alçada de la barana serà de 90 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada per una barra horitzontal, llistó intermedi 
i entornpeu de 15 cm. d'alçada. 

Es recomana en lòbra l'ús de baranes de 100 cm. d'alçada, de conformitat UNE 13.374. 
 

 La barana la posarà personal qualificat. 

 La barana, plints i sòcols seran de materials rígids i resistents. 

 Seran capaços de resistir una càrrega de 150 kg per metre lineal. 

 La disposició i subjecció del valencià del forjat es realitzarà segons el que disposa Plànols. 

 La barana només podrà ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona 
amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la barana. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la barana. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la barana. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 La barana inspeccionarà periòdicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

 Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

 

11.2.2. Baranes UNE EN 13374 
 
Baranes Classe A 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta obra, s'utilitzaran baranes de la Classe A, que són capaces de resistir: 
 
1º- Suport d'una persona inclinada sobre la protecció o caminant recolzada en ella. 
2º- Detenció d'una persona que caminant o per caiguda xoca contra la mateixa. 
 

Les característiques geomètriques de les baranes d'aquesta 
classe són les que s'observen en la figura: 

 

La inclinació d'aquest sistema de baranes pertanyents a la 
classe A no ha de desviar-se de la vertical una vegada 
col·locada en l'obra més de 15º, tal com s'observa en la 
imatge: 

 

El sistema de protecció de vores, com a mesures de 
seguretat, quan s'apliquin càrregues dinàmiques, hauran 
d'estar capacitats per absorbir l'energia cinètica acumulada 
per un treballador que llisca per una superfície de forta 
inclinació, permetent un nivell de deformació tal que permet 
retenir a l'operari amb uns nivells mínims de seguretat 
(amortiment) a fi d'evitar lesions greus. 
No obstant això, aquests sistemes dinàmics presenten una 
complexitat de càlcul que farà que normalment es verifiqui 
experimentalment els resultats mitjançant assajos. 
En la imatge següent es presenta un esquema d'aplicació de 
les càrregues segons les prescripcions establertes en la 
normativa. prescripciones establecidas en la normativa. 
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Es col·locaran les baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors del mateix que 
representin un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant. 
Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on existeixi un 
potencial risc de caiguda. 
Les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans. 
 
S'inclou en aquesta unitat d'obra els riscos en les operacions de muntatge, desmuntatge i manteniment, incloent el procés 
següent: 
 

Preparació de l'espai de treball. 
Replanteig. 
Col·locació de muntants. 
Col·locació de rodapiés, passamans i llistons intermedis. 
Comprovació d'estabilitat del conjunt 
Reparació de desperfectes, comprovació final i posada en servei. 

 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a distint nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Cops o corts per maneig d'eines manuals  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants de cuir . 
- Arnés de seguretat. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral en les plantes ja desencofradas, per les obertures en 
façana o pel costat lliure de les escales d'accés es realitzarà mitjançant la col·locació de baranes. 

 Les baranes de seguretat utilitzades en aquesta obra, hauran de complir les especificacions recollides per la norma 
UNE EN 13374. 

 La barana la col·locarà personal qualificat. 

 La barana, plints i rodapiés seran de materials rígids i resistents. 

 L'altura de la barana és 100 cm. sobre el nivell del forjat i estarà formada almenys per una barra horitzontal, llistó 
intermedi i rodapié de 15 cm. d'altura. 

 La disposició i subjecció de la mateixa al forjat es realitzarà segons el que es disposa en Plànols. 

 La barana només podrà ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota l'adreça d'una persona amb 
una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la barana. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la barana. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament a la seguretat de la barana. 
i) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 La barana inspeccionarà periòdicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

 Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 

Neteja i ordre en l'obra. 

 
 

11.2.3. Barana de seguretat tipus ajuntament 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Barana que s'utilitzarà en diferents parts de l'obra, i el treball es reduirà sempre a delimitar una zona o impedir el pas. 
S'utilitzaran per desviaments provisionals de trànsit durant les operacions de càrrega i descàrrega de materials. 
Es col·locaran baranes de seguretat tipus ajuntament en el perímetre de les rases i zona d'excavació, a mesura que 
aquestes es vagin realitzant. 
Es col·locaran per senyalitzar les zones de treball de màquines i equips, de manera que impedeixi el pas de persones i 
altres màquines. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de personal al mateix nivell  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Cops o talls per maneig de la barana tipus 
ajuntament  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir 
Roba de treball. 
Vestits per a temps plujós. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 S'instruirà el personal sobre la utilització de les baranes de seguretat tipus ajuntament, així com sobre els seus riscos. 

 S'utilitzaran sempre unides modularment, a fi que el vent no pot tombar 

 La seva recollida s'ha de realitzar en punts concrets de l'obra, no abandonant l'atzar en qualsevol lloc. 

 Es tindrà especial precaució en col·locar, deixant al menys lliures camins de circulació de 60 cm. 

 No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavació, ja que la seva funció és la de 
senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda 

 No s'utilitzaran baranes tipus ajuntament en zones de l'obra en què la caiguda accidental al buit pugui provocar un 
accident. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
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11.3. Senyalització 
 
11.3.1. Senyals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Senyals, indicadors, tanques i llums de seguretat utilitzats en aquesta obra que indiquen, marquen la posició o senyalitzen 
per endavant tots els perills. 
En els plànols que s'adjunten s'especifica i detalla la posició de la senyalització en aquesta. 
La senyalització a utilitzar en l'obra està d'acord amb principis professionals, i es basa en els fonaments dels codis de 
senyals, com són:  

1) Que el senyal sigui de fàcil percepció, visible, cridaner, perquè arribi a l'interessat. 
2) Que les persones que la perceben, vegin el que significa. Rètols com PERILL, ATENCIÓ, ALT, una vegada 
llegits, compleixen bé amb el missatge de senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat. 

 
El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten en l'obra, com s'està fent. 
El segon fonament consisteix que les persones percebin el missatge o senyal, el que suposa una educació preventiva o de 
coneixement del significat d'aquests senyals. 
 
Senyalització en l'obra: 
 
La senyalització en l'obra, és complexa i variada, utilitzant:  
 
1) Per la localització dels senyals o missatges: 
 

 Senyalització externa: Utilitzem d'una banda la senyalització avançada, anticipada, a distància. Indica que pot una 
persona trobar-se amb el perill addicional d'una obra. I d'altra la senyalització de posició, que marca el límit de 
l'activitat edificatòria i el que és intern o extern a aquesta. 

 Senyalització interna: Per percepció des de l'àmbit intern de l'obra, amb independència de si el senyal està 
col·locada dins o fora de l'obra.  

 
2) Per l'horari o tipus de visibilitat: 
 

 Senyalització diürna: Per mitjà de panells, banderoles vermells, bandes blanques o vermelles, triangles, tanques, 
etc. 

 Senyalització nocturna: A falta de la llum diürna, s'utilitzaran les mateixes senyals diürns però buscant la seva 
visibilitat mitjançant llum artificial.  

 
3) Els òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, utilitzem els següents tipus de senyalització: 
 

 Senyalització visual: Es compon d'acord amb la forma, el color i els esquemes a percebre visualment, com per 
exemple els senyals de trànsit. 

 Senyalització acústica: Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Els utilitzem en vehicles o màquines 
mitjançant xiulets, sirenes o clàxon. 

 Senyalització tàctil: Es tracta d'obstacles tous col·locats en determinats punts, amb els quals s'ensopega avisant 
d'altres perills majors, (Per exemple cordills, baranes, etc.). 

 
Mitjans principals de senyalització de l'obra 
 
1) TANCAT: Dins d'aquesta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, que delimiten àrees determinades 
d'emmagatzematge, circulació, zones d'evident perill, etc. El tancament de zones de perill s'ha de complementar amb 
senyals del perill previst. 
2) BALISAMENT: S'utilitzarà en aquesta obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En 
particular, es farà servir en la implantació de petits treballs temporals com per obrir un pou, posar un pal, etc. 
3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en aquesta obra responen a convenis internacionals i s'ajusten a la normativa actual. 
L'objectiu és que siguin conegudes per tots. 
4) ETIQUETES: En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es 
poden redactar en colors diferents, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte 
contingut en els envasos.  

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda des d'alçària de les persones durant 
la instal·lació de puntals  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Atropellaments  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Roba de treball 

Armilla reflectant 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Casc de seguretat. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La senyalització de seguretat complementés, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra. 

 No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a confusió. 

 Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt més allunyat des del qual 
hagin de ser vistes. 

 Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o facilitant la seva desviar, es procurarà 
principalment que: 

 
a) Siguin treballadors amb carnet de conduir 
b) Estiguin protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o fluorescents, d'acord amb la normativa de 
trànsit. 
c) Utilitzin peces reflectores segons UNE-EN-471 
d) Es situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides del trànsit rodat 
 

 Les canonades per les quals circulen fluxos perillosos estaran identificades i senyalitzades, per a evitar errors o 
confusions. 

 La senyalització haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació. 

 Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per la senyalització definitiva de vials. 

 Retirada de sobres de materials, eines i restes d'obra no col·locats (peces trencades, embolcalls, palets, etc.). 

 S'han de fer periòdicament revisions de la senyalització, per controlar el bon estat i la correcta aplicació de les 
mateixes. 

 Els senyals seran retirades quan deixi d'existir la situació que les justificava. 
  

 
 

11.3.2. Cons 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Delimitació i senyalització de determinades zones de l'obra, especialment vies afectades per les obres. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caigudes a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Atropellaments  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Armilla reflectant. 
Calçat de seguretat. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Aquesta senyalització complementarà, però no substituirà mai a les mesures de prevenció adoptades en l'obra. 

 Seran retirats quan deixi d'existir la situació que les justificava. 

 Es comprovarà periòdicament l'estat dels mateixos per garantir la seva eficàcia. 

 Comprovar que la col·locació sigui l'adequada: verticals i situats de manera que no afectin el pas dels vehicles. 

 Assegurar que tenen uns colors vistosos perquè puguin ser apreciats des de lluny. 

 Quan hagin de tenir funcions en hores nocturnes, cal assegurar-se que continguin materials reflectants. 

 Verificar la correcta col·locació després condicions climàtiques de vent, pluja important o similar, o bé després de 
qualsevol altra situació que els hagi pogut tombar: accidents, pas de maquinària pesada, etc. 

 Per garantir la seguretat dels usuaris i dels treballadors, la col·locació i retirada dels cons s'ha de fer seguint les 
següents recomanacions: 

 
Col·locació: s'ha de fer amb l'ordre en què els trobarà l'usuari, d'aquesta manera el treballador queda protegit per la 
senyalització precedent. 
Retirada: ordre invers al de col·locació. 
 

 Sempre que sigui possible, s'han de col·locar i retirar des del voral o des de la zona vedada al trànsit.  
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11.4. Balises 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Senyal fixa o mòbil utilitzada en l'obra per indicar llocs perillosos. 
Utilitzarem aquest mitjà en l'obra per fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents, principalment, el 
farem servir durant l'execució de l'obra en la implantació de treballs temporals com per obrir un pou, posar un pal etc. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atropellaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En obra es solen utilitzar senyals lluminosos vermelles o dispositius reflectants groc ataronjat. 

 En obres situades a la calçada, s'aconsella posar llums intermitents a cada angle exterior. Si el tancat és total s'han 
d'utilitzar balises que emetin llum vermella. En els altres casos, s'han d'utilitzar balises amb llum groga ataronjada. 

 La superfície lluminosa emesa per un senyal serà de color uniforme o de no ser-ho anirà proveïda d'un pictograma 
sobre un fons determinat. 

 La intensitat de la llum emesa pel senyal haurà d'assegurar la seva percepció, sense arribar a produir enlluernaments. 

 No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusió. 

 L'eficàcia i el bon funcionament dels senyals lluminoses, es comprovarà abans de la seva entrada en servei. 

 

11.5. Instal·lació elèctrica provisional 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries. 
Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 
60349-4. 
 

 En els locals de serveis (oficines, vestidors, locals sanitaris, etc.) Seran aplicables les prescripcions tècniques 
recollides en la ITC-BT-24. 

 Els embolcalls, aparellatge, la presa de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han 
de tenir com a mínim un grau de protecció IP45 segons UNE 20.324.  

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Electrocució; contactes elèctrics directes i 
indirectes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Treballs amb tensió  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Intentar treballar sense tensió però sense 
assegurar-se que està efectivament 
interrompuda o que no pot connectar-
inopinadament  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Mal funcionament dels mecanismes i 
sistemes de protecció  

Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Utilitza equips inadequats o deteriorats  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Mal comportament o incorrecta instal·lació del 
sistema de protecció contra contactes elèctrics 
indirectes en general, i de la connexió a terra en 
particular  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Cops amb eines  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 
 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat 
Calçat aïllant (connexions). 
Calçat de seguretat. 
Guants aïllants. 
Roba de treball. 
Arnés de seguretat (per a treballs en alçada) 
Catifa aïllant 
Comprovadors de tensió. 
Eines aïllants. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el de posada a terra 
de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials. 

 Les mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran les indicades en la ITC-BT-24, tenint en 
compte: 

 
a) Mesures de protecció contra contactes directes: Es realitzaran per mitjà de protecció per aïllament de les parts actives o 
per mitjà de barreres o embolcalls. 
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes 
 

 Quan la protecció de les persones contra els contactes indirectes està assegurada per tall automàtic de l'alimentació, 
segons esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional ha de ser una tensió de seguretat. 

 Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegits per dispositius diferencials de corrent diferencial 
residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS, o bé 
protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual. 

 
A) Normes de prevenció tipus per als cables. 
 

 El calibre o secció del cablejat serà l'especificat en plànols i d'acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció 
de la maquinària i il·luminació prevista. 

 Els cables a utilitzar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750V, amb coberta 
de policloroprè o similar, segons  UNE-EN 50525-1 o UNE 21150 i aptes per a serveis mòbils. 

 Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500V, segons  UNE-EN 50525-1 o UNE-
EN 50525-1 i aptes per a serveis mòbils 

 Els cables no presentaran defectes apreciables (estrips, repelones i similars.) No s'admetran trams defectuosos en 
aquest sentit. 

 La distribució des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), s'efectuarà mitjançant canalitzacions 
soterrades. 

 Si feu estesa de cables i mànegues, aquest es realitzarà a una alçada mínima de 2 m. en els llocs de vianants i de 5 
m. en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

 L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el-
pas del cable-mitjançant una cobriment permanent de taulons que tindran per objecte el protegir mitjançant repartiment 
de càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 i 
50 cm. , El cable anirà a més protegit en l'interior d'un tub rígid, bé de fibrociment, bé de plàstic rígid corbable en 
calent. 

 Quan s'utilitzin pilons provisionals per penjar el cablejat es tindrà especial precaució de no posar-a menys de 2.00 m 
d'excavacions i carreteres i els punts de subjecció estaran perfectament aïllats. 

 No hauran permetre, en cap cas, les connexions del cable amb l'endoll sense la clavilla corresponent, i es prohibeix 
totalment connectar directament els fils nus en les bases de l'endoll. 

 No haurà mai desconnectar "tirant" del cable. 
 
B) En cas d'haver d'efectuar entroncaments entre mànegues es tindrà en compte: 
 

 Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE. 

 Els embolcalls, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie (inclosos 
els dispositius per efectuar els entroncaments entre mànegues), han de tenir com a mínim un grau de protecció IP45, 
segons UNE 20324. 

 
C) Normes de prevenció tipus per als interruptors. 
 

 S'ajustaran expressament, als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions de l'obra han de complir les prescripcions de la norma 
UNE. 

 Els embolcalls, aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de 
tenir com a mínim un grau de protecció IP45, segons UNE 20324. 

 Els interruptors s'instal·laran a l'interior de caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada amb pany de seguretat. 

 Les caixes d'interruptors posseiran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de -perill, electricitat-. 

 Les caixes d'interruptors seran penjades, bé dels paraments verticals, bé de -peus drets- estables. 
 
D) Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 
 

 Conforme s'estableix a la ITC-BT-33, en l'alimentació de cada sector de distribució ha d'existir un o diversos dispositius 
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que assegurin les funcions de seccionament i de tall omnipolar en càrrega. 

 En l'alimentació de tots els aparells d'utilització han d'existir mitjans de seccionament i tall omnipolar en càrrega. 

 Els dispositius de seccionament i de protecció dels circuits de distribució poden estar inclosos en el quadre principal o 
en quadres diferents del principal. 

 Els dispositius de seccionament de les alimentacions de cada sector han de poder ser bloquejats en posició oberta 
(per exemple, per enclavament o ubicació en l'interior d'un  embolcall tancat amb clau). 

 L'alimentació dels aparells d'utilització s'ha de fer a partir de quadres de distribució, en què s'integren 
 
Dispositius de protecció contra les sobreintensitats 
Dispositius de protecció contra els contactes indirectes. 
Bases de presa de corrent. 
 

 No es procedirà al muntatge del quadre elèctric sense projecte 

 La ubicació del quadre elèctric en general, així com els quadres auxiliars, es realitzaran en llocs perfectament 
accessibles i protegits. 

 Es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 

 Posseiran adherida sobre la porta un senyal normalitzat de "Perill Electricitat". 

 Les preses de terra dels quadres elèctrics generals seran independents 

 Es disposarà d'un extintor d'incendis de pols seca en zona pròxima al quadre elèctric. 

 Es comprovarà diàriament el bon funcionament de tret del diferencial. 

 Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a -peus drets- ferms. 

 Els quadres elèctrics d'aquesta obra, estaran dotats d'enclavament elèctric d'obertura. 
 
E) Normes de prevenció tipus per les preses d'energia. 
 

 Les preses de corrent i els elements de la instal·lació que estiguin a la intempèrie, han de tenir com a mínim un grau 
de protecció IP45, segons UNE 20324. 

 Les preses de corrent s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides 
contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb enclavament. 

 Cada presa de corrent subministra energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 

 La tensió sempre estarà en la clavilla -femella-, mai en el -mascle-, per evitar els contactes elèctrics directes. 

 Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'estris especials o estaran incloses sota coberta o armaris que 
proporcionin un grau similar d'inaccessibilitat. 

 
F) Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits. 
 

 La instal·lació posseirà tots els interruptors automàtics definits en els plànols com a necessaris: El seu càlcul s'ha 
efectuat sempre minorant amb la finalitat que actuïn dins del marge de seguretat, és a dir, abans que el conductor a 
qui protegeixen, arribi a la càrrega màxima admissible. 

 Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent dels quadres de distribució, així 
com en les d'alimentació a les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament elèctric, tal com queda reflectit en 
l'esquema unifilar. 

 Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 

 Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 

 Tots els conjunts d'aparellatge empleats a les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma UNE. 

 Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA, o bé alimentades a molt baixa tensió de seguretat MBTS, o 
bé protegides per separació elèctrica dels circuits mitjançant un transformador individual. 

 Cal exceptuar la protecció del dispositiu diferencial de la grua torre que tindrà un corrent diferencien assignada residual 
de 300 mA, segons s'estableix a la ITC-AEM-2 que regula aquests equips de treball. 

 
G) Normes de prevenció tipus per a les preses de terra. 
 

 La connexió a terra s'ha de fer seguint les especificacions de la ITC-BT-18. 

 Per a la connexió a terra de l'obra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
 
barres, tubs; 
platines, conductors nus; 
plaques; 
anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 
armadures de formigó soterrades, amb excepció dels armadures pretesades 
altres estructures soterrades que es demostri que són apropiades 
 

 Els conductors de coure utilitzats corn elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2 de la 
norma UNE-EN 60228. 

 El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat del sòl, la 
presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la connexió a terra per damunt del valor 
previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 

 Els materials utilitzats i la realització de les preses de terra han de ser tals que no es vegi afectada la resistència 
mecànica i elèctrica per efecte de la corrosió de manera que comprometi les característiques del disseny de la 
instal·lació 

 Les canalitzacions metàl·liques d'altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.) no han de 
ser utilitzades com a preses de terra per raons de seguretat. 

 Els embolcalls de plom i altres embolcalls de cables que no siguin susceptibles de deteriorament a causa d'una 
corrosió excessiva, poden ser utilitzades com a connexió a terra, amb l'autorització del propietari, prenent les 

precaucions degudes perquè l'usuari de la instal·lació elèctrica sigui advertit dels canvis del cable que podria afectar a 
les seves característiques de posada a terra. 

 La secció dels conductors de terra han de satisfer les prescripcions de l'apartat 3.4 de la Instrucció ITC-BT-18. 

 Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat la instal·lació provisional de connexió a terra, 
haurà de ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o instal·lador autoritzat en el moment de donar d'alta la 
instal·lació per a la seva posada en marxa o en funcionament. 

 Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de posada a terra, almenys anualment, en 
l'època en què el terreny estigui més sec. Per això, es mesurarà la resistència de terra, i es repararan amb caràcter 
urgent els defectes que es trobin. 

 
H) Normes de prevenció tipus per a línies d'alta tensió. 

 Si hi ha línies d'alta tensió, es desviaran de l'obra. Si això no fos possible, es protegiran amb fundes aïllants i amb un 
apantallament indicat en el Reglament d'Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/1968, de 28 de novembre. 

 Es tindrà en compte la zona d'influència d'aquestes línies, considerant un radi mínim de protecció de 6 m. Dins 
d'aquesta zona hi ha un perill gran d'accident elèctric. 

 Si hi ha necessitat de treballar en aquesta zona d'influència, es procurarà fer-ho sense que per la línia circuli corrent. Si 
això no fos possible, s'avisarà a l'empresa que explota la línia i es treballarà sota la seva supervisió. No es treballarà si 
hi ha risc latent. 

 Si les línies fossin subterrànies, el radi de la zona crítica es reduirà a 2.00 m, prenent idèntiques mesures que per a les 
línies aèries. 

 
I) Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d'enllumenat. 

 Les masses dels receptors fixos d'enllumenat, es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant el corresponent 
conductor de protecció. 

 L'enllumenat de l'obra, complirà les especificacions establertes en la normativa actual. 

 La il·luminació dels llocs de treball serà mitjançant projectors ubicats sobre-peus drets-ferms. 

 L'energia elèctrica que hagi de subministrar als llums portàtils per a la il·luminació de talls entollats, (o humits), se 
servirà a través d'un transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a tensió de seguretat. 

 La il·luminació dels llocs de treball se situarà a una alçada al voltant dels 2 m., mesurats des de la superfície de suport 
dels operaris en el lloc de treball. 

 La il·luminació dels llocs de treball, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada amb la finalitat de disminuir ombres. 

 Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 
 
J) Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

 Tot equip elèctric s'ha de revisar periòdicament per personal electricista, en possessió de carnet professional 
corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en què es detecti una fallada, 
moment en el qual la declararà-fora de servei-mitjançant desconnexió elèctrica i el pengi del rètol corresponent en el 
quadre de govern. 

 La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 

 "Les reparacions mai es realitzaran sota corrent. Abans de fer una reparació es trauran els interruptors de 
sobreintensitat, posant al seu lloc el cartell de "no connectar, homes treballant a la xarxa" . 

 L'ampliació o modificació de línies, quadres i similars només l'efectuaran els electricistes. 

 Les eines estaran aïllades. 

 Les eines elèctriques estaran dotades de grau d'aïllament II o alimentades a tensió de seguretat. 

 

11.6. Presa de terra 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La posada a terra s'estableix a fi de posar en contacte, les masses metàl·liques de les màquines, equips, eines, circuits i 
altres elements connectats a la xarxa elèctrica de l'obra, assegurant l'actuació dels dispositius diferencials i eliminat així el 
risc que suposa un contacte elèctric en les màquines o aparells utilitzats. 
La connexió a terra s'instal·larà al costat del quadre elèctric i d'aquest sortiran els conductors de protecció que connecten a 
les màquines o aparells de l'obra. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Electrocució  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat, (per al trànsit per l'obra). 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
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Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de les instal·lacions incloses les unions a terra dels carrils per 
estada o desplaçament de les grues. 

 Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera, que el seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per 
la instal·lació. 

 La connexió a terra en una primera fase es farà a través d'una pica o placa a situar al costat del quadre general, des 
del qual es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de l'edifici 
es trobi realitzada, serà aquesta la que s'utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d'obra. 

 La xarxa general de terra s'haurà d'ajustar a les especificacions detallades a la ITC-BT-18 del Reglament Electrotècnic 
per Baixa Tensió. 

 Les preses de terra han de disposar d'elèctrodes o piques de material anticorrosiu la massa metàl·lica romandrà 
soterrada en bon contacte amb el terreny, per facilitar el pas a aquest dels corrents defecte que es puguin presentar. 

 Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència mecànica segons la classe 2 de la 
Norma UNE. 

 El fil de connexió a terra, sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es prohibeix expressament 
utilitzar-lo per altres usos. Únicament podrà utilitzar conductor o cable de coure nu de 95 mm de secció com a mínim 
en els trams soterrats horitzontalment i que seran considerats com elèctrode artificial de la instal·lació. 

 Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals. 

 Les plaques de coure tindran un gruix mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 mm. 

 Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre com a 
mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 mm. de costat com a mínim. 

 La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant en el lloc de clavat de la pica (placa o conductor) aigua de forma 
periòdica. 

 El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit en l'interior d'una troneta practicable. 

 Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats mitjançant transformador de 
separació de circuits, no tindran conductor de protecció. La resta de carcasses de motors o màquines es connectaran 
degudament a la xarxa general de terra 

 En cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitjana o alta tensió sense apuntalament aïllant 
adequat, la connexió a terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa 
general de terra de la instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de connexió a terra 

 El neutre de la instal·lació estarà posat a terra 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

11.7. Protector de puntes d'armadures en espera 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures en espera, a mesura que van sent necessàries per evitar en 
l'obra, talls o ferides ocasionades pels extrems de les armadures. 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls a la col·locació dels protectors de 
puntes  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Exposició a temperatures ambientals 
extremes  

Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Roba de treball 
Guants de cuir. 
Calçat de seguretat. 
Casc de seguretat. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Els protectors de puntes estaran en perfectes condicions, no representant cap risc afegit per trencaments o arestes 
vives. 

 La col·locació dels protectors es farà en finalitzar de posicionar l'armadura, o, si no en el menor temps possible. 

 S'han de rebutjar aquells protectors de puntes en mal estat o deteriorats. 
  

11.8. Pòrtics de senyalització de gàlibs 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Es col·locaran aquestes barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyades de les línies 
elèctriques, ja que poden afectar la seguretat en l'obra. 
Com els vehicles de l'obra han de circular sota l'estesa s'utilitzarà una senyalització d'advertència que es col·locarà a una 
distància prudencial i la protecció de delimitació d'alçada. 
Aquesta distància prudencial dependrà de diversos factors que s'han d'ajustar en obra i si cal variar a mesura que canviïn 
les condicions inicials: 
 

  Visibilitat del gàlib. 

  Velocitat real de circulació en l'obra. 

  Intensitat de circulació. 

  Distància de frenada d'un vehicle, que puguem utilitzar com a criteri aproximat. 
 
Com a referència, la Norma de Carreteres 8.3-IC estableix aquestes distàncies en: 
 

  Vehicles circulant a 40 km / h: entre 45 i 20 metres 

  Vehicles circulant a 50 km / h: entre 135 i 80 metres 
 
La instal·lació es realitzarà seguint les especificacions i recomanacions del fabricant. 
El sistema de col·locació empleat va en funció que es vagin a haver de moure o no el gàlib amb ajuda d'un petita grua a 
mesura que avancen les operacions i fins i tot la modificació de la seva posició, en cas que sigui necessari. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Contactes elèctrics  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Incendi  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat 
Calçat aïllant (connexions). 
Calçat de seguretat. 
Guants aïllants. 
Roba de treball. 
Arnès de seguretat (per a treballs en alçada). 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Neteja i ordre en l'obra. 

 Es suspendran els treballs en condicions climatològiques adverses. 

 Es recomana com a mesura preventiva el duplicar els gàlibs de manera que complim les distàncies anteriorment 
esmentades, col·locant el primer d'ells com a mínim, entre 135 i 40 metres de la línia elèctrica, i per descomptat 
col·locant dos en cada sentit de circulació i acotant la circulació de vehicles mitjançant tanques, de manera que els 
vehicles passin per on nosaltres volem. 

 Col·locar la senyalització de la presència dels gàlibs en punts en què sigui visible permanentment, en especial tenir en 
compte si el creixement de la vegetació pot ocultar-les. 

  

 
 

11.9. Marquesines 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Protecció col·lectiva, situada a la primera planta d'estructura (i posteriorment a la planta on es requereixi) té com a missió 
protegir els operaris que treballin en el nivell inferior, de la caiguda de materials i eines. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  
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 - Caigudes de personal al mateix nivell  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des d'alçària de les persones durant 
la instal·lació de puntals  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Roba de treball. 
Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La marquesina ha de projectar, muntar i mantenir convenientment de manera que s'eviti que es desplomin o es 
desplacin accidentalment 

 Quan es tracti de marquesines que disposin del marcatge CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en 
matèria de comercialització, el pla podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o 
subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquestes operacions es 
realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en aquestes instruccions. 

 La marquesina la posarà personal qualificat 

 Han de complir les següents característiques: 
 
a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des de la vora del forjat. 
b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres 
c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 kg / m2. 
 

 Les marquesines estaran formades per plataformes de posts de 50 mm de gruix, separats lleugerament entre ells, de 
manera que en cas de pluja impedeixin que es formin acumulacions d'aigua en la seva superfície, però a la vegada 
hauran d'impedir que l'eina material que impacta en ella, pugui col·locar-se entre els intersticis dels taulers de la 
plataforma. 

 Perquè aquesta protecció compleixi amb el programa, la seva longitud ha de ser igual a la façana (exterior i / o interior) 
de l'edifici en construcció. 

 Els elements de suport de la marquesina estaran protegits contra el risc de lliscament i que la superfície portant tindrà 
capacitat suficient 

 Les marquesines només poden ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una 
persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una 
formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la marquesina. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la marquesina. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar negativament la 
seguretat de la marquesina 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i desmuntatge esmentat, 
incloent qualsevol instrucció que pugui contenir. 

 La marquesina es munti, desmuntada o modificada substancialment sota la direcció d'una persona amb una formació 
universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i 
específica per a les operacions previstes. 

 La marquesina serà inspeccionada per una persona amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a 
això: 

 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament 
c) Després de qualsevol modificació, període de no-utilització, exposició a la intempèrie, sacsejades sísmiques, o qualsevol 
altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 
 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

11.10. Tapa forats 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Els petits buits horitzontals de l'obra, normalment en els forjats, que puguin provocar una caiguda a diferent o al mateix 
nivell seran protegits mitjançant fustes que cobriran el buit i que els fixarem fortament a terra. 
 

 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Baixa  Baixa  Molt lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnés de seguretat. 
Roba de treball. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Col·locar aquestes proteccions en el mateix moment en què es generi el buit. 

 Clavar degudament les proteccions a terra i, quan siguin diferents peces, encaixar de manera que s'asseguri la seva 
immobilitat. 

 Sempre que sigui possible, a més de col·locar baranes o almenys elements de senyalització en el perímetre dels buits. 

 Verificar el correcte estat de manteniment de les proteccions: absència d'esquerdes, cops, desencaixaments, etc. 

 Verificar periòdicament que es manté la seva correcta col·locació. 

 
 

11.11. Xarxes 
 
11.11.1. Xarxa de seguretat sota forjat 
 
Classe-A No recuperables (per encofrat tradicional) 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les xarxes de seguretat sota forjat d'ús únic estan destinades a evitar la caiguda d'operaris i materials durant les operacions 
d'encofrat, ferrallat, formigonat i desencofrat. 
Després de realitzar les operacions per les que són necessàries, aquestes xarxes seran rebutjades. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de personal al mateix nivell  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des d'alçària de les persones durant 
la instal·lació de puntals  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnès de seguretat. 
Roba de treball. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

A) Criteris d'utilització de les xarxes en aquesta obra: 
 

 Les cordes laterals estan subjectes fortament als estreps embeguts en el forjat. 

 La xarxa es subjectarà a un suport metàl·lic, que al seu torn es fixa a l'estructura de l'edifici. 

 La posada en obra de la xarxa s'ha de fer de manera pràctica i fàcil. 

 La corda perimetral de la xarxa ha de rebre en diferents punts, aproximadament cada metre, els mitjans de fixació o 
suports previstos per a la posada en obra de la xarxa i haurà d'estar obligatòriament d'acord amb la legislació vigent i 
ser d'un material de característiques anàlogues de la xarxa que s'utilitza. 

 La xarxa es fixarà als suports des de diversos punts de la corda límit o perimetral, amb l'ajuda d'estreps adequats, o 
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altres mitjans de fixació que ofereixin les mateixes garanties, tal com tensors, mosquetons amb tancament de 
seguretat, etc. 

 Aquesta protecció col·lectiva s'empren en la fase d'estructura per protegir les caigudes de persones a diferent nivell. 

 La xarxa que utilitzarem serà de poliamida, de 100 x 100 mm. 

 La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre si amb corda 
de poliamida o polièster com a mínim de 3 mm. 

 
B) Posada en obra i muntatge 
 

 S'haurà de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa (material, llum de malla, diàmetre de la corda, etc.), i 
accessoris són els elegits. 

 Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), i el dels accessoris. 

 Emmagatzematge en l'obra fins a la seva muntatge: Les xarxes han d'emmagatzemar sota cobert, si és possible en 
embolcall opaca (si no estan embolicades no han d'unir sobre el terra) i lluny de fonts de calor 

 El muntatge sol implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per als 
muntadors, amb el llarg de corda adequada, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que s'eviti 
en tot moment la caiguda lliure. 

 Les xarxes només podran ser muntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb una 
formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i 
específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 
b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 
 

 Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisat, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 
ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

 
C) Revisions i proves periòdiques: 
 

 Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és possible, almenys 
el següent 

 
c.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de dades 
en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 
c.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent complement 
del punt anterior 
 

Revisions després de rebre impactes pròxims al límit d'ús: 
 

 Després d'un impacte d'energia pròxima al límit admissible, s'ha de comprovar l'estat de la xarxa (trencament de 
cordes, de nusos, deformació i data permanent) i el dels suports, ancoratges i accessoris (trencaments, deformacions 
permanents, esquerdes en soldadures ). Si es troba algun dels defectes esmentats s'estudiarà la seva possible 
reparació sempre que es garanteixin les condicions mínimes exigides. 

 
Neteja d'objectes caiguts sobre la xarxa: 
 

 Els objectes o materials que cauen normalment sobre la xarxa han de ser retirats amb la freqüència que es requereixi, 
segons els casos, de manera que mai impliquin un risc per a les persones que poguessin caure, un dany a la pròpia 
xarxa o una sobrecàrrega excessiva permanent sobre aquesta. 

 
 

11.11.2. Xarxes per a buits horitzontals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La xarxa de seguretat per a ús en buits horitzontals està destinada a evitar la caiguda d'operaris i materials pels buits dels 
forjats. 
Es col·locarà en aquesta obra per considerar que des del punt de vista de la seguretat és la més convenient. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnès de seguretat. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

A) Criteris d'utilització de les xarxes en aquesta obra: 
 
a) Xarxes horitzontals 
 

 Les cordes laterals estan subjectes fortament als estreps embeguts en el forjat. 

 Les cordes perimetrals estaran subjectes fortament mitjançant ganxos als puntals de l'encofrat i aproximadament a un 
metre per sota del mateix sostre, cobrint tota la superfície d'encofrat. 

 L'ancoratge dels suports a l'obra es pot fer de les següents maneres: 
 

a.1 Per a les operacions d'encofrat, ferrallat, formigonat i desencofrat en les estructures de formigó armat, la xarxa 
es subjectara a un suport metàl·lic, que al seu torn es fixa a l'estructura de l'edifici. 
a.2 Per al muntatge d'estructures metàl·liques i cobertes, la xarxa ira posada en estructura metàl·lica sota de les 
zones de treball. 
 

 La posada en obra de la xarxa s'ha de fer de manera pràctica i fàcil. 

 La corda perimetral de la xarxa ha de rebre en diferents punts, aproximadament cada metre, els mitjans de fixació o 
suports previstos per a la posada en obra de la xarxa i haurà d'estar obligatòriament d'acord amb la legislació vigent i 
ser d'un material de característiques anàlogues de la xarxa que s'utilitza. 

 La xarxa es fixarà als suports des de diversos punts de la corda límit o perimetral, amb l'ajuda d'estreps adequats, o 
altres mitjans de fixació que ofereixin les mateixes garanties, tal com tensors, mosquetons amb tancament de 
seguretat, etc. 

 Aquesta protecció col·lectiva s'empren en la fase d'estructura per protegir les caigudes de persones a diferent nivell. 

 La xarxa serà de poliamida, de 100 x 100 mm. 

 La corda perimetral de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre si amb corda 
de poliamida o polièster com a mínim de 3 mm. 

 
B) Posada en obra i muntatge 
 

 Revisió de xarxes, suports i accessoris: En primer lloc, s'ha de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa (material, 
llum de malla, diàmetre de la corda, etc.), suports i accessoris són els elegits i vénen complets. 

 Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels suports 
(deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o metàl·liques). També 
s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al muntatge 

 Emmagatzematge en l'obra fins a la seva muntatge: Les xarxes han d'emmagatzemar sota cobert, si és possible en 
embolcall opaca (si no estan embolicades no han d'unir sobre el terra) i lluny de fonts de calor 

 Els suports i elements metàl·lics haurien d'anar a llocs on no puguin patir cops ni deterioraments per altres materials i 
protegits contra la humitat. Els petits accessoris han d'estar en caixes. 

 Previsió d'equips de protecció individual i bastides auxiliars a emprar en el muntatge: El muntatge sol implicar un treball 
a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per als muntadors, amb el llarg de corda 
adequat, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que s'eviti en tot moment la caiguda lliure. Així 
mateix, s'han de tenir previstos i disposats, si escau, les bastides auxiliars de posada en obra dels suports. 

 Les xarxes només podran ser muntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona amb una 
formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i 
específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 
b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 
 

 Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisat, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 
ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

 
C) Revisions i proves periòdiques: 
 

 Després de cada moviment de les xarxes s'ha de revisar la col·locació dels seus diferents elements i unions, 
comprovant, a més, l'absència d'obstacles i buits. 

 Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és possible, almenys 
el següent 

 
c.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de dades 
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en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 
c.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent complement 
del punt anterior 
 

Revisions després de rebre impactes pròxims al límit d'ús: 
 

 Després d'un impacte d'energia pròxima al límit admissible, s'ha de comprovar l'estat de la xarxa (trencament de 
cordes, de nusos, deformació i data permanent) i el dels suports, ancoratges i accessoris (trencaments, deformacions 
permanents, esquerdes en soldadures ). Si es troba algun dels defectes esmentats s'estudiarà la seva possible 
reparació sempre que es garanteixin les condicions mínimes exigides. 

 
Neteja d'objectes caiguts sobre la xarxa: 
 

 Els objectes o materials que cauen normalment sobre la xarxa han de ser retirats amb la freqüència que es requereixi, 
segons els casos, de manera que mai impliquin un risc per a les persones que poguessin caure, un dany a la pròpia 
xarxa o una sobrecàrrega excessiva permanent sobre aquesta. 

 
D) Operacions de desmuntatge: 
 

 Les xarxes només podran ser desmuntades sota la direcció d'una persona amb una formació universitària o 
professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica per a les 
operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de desmuntatge o transformació de la xarxa. 
b) La seguretat durant el desmuntatge o la transformació de la xarxa. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 
 

 S'ha de procedir en sentit invers al muntatge, utilitzant sempre la protecció personal 

 Emmagatzematge en obra fins al seu transport al magatzem: 

 S'ha de realitzar en condicions similars a les que es van utilitzar en l'arribada de les xarxes. Les xarxes es empaquetar, 
netejant prèviament dels objectes que hagin quedat retinguts entre les malles. 

 Transport en condicions adequades. 

 El transport a una altra obra o al magatzem s'ha de fer de manera que les xarxes no pateixin deteriorament per 
enganxades o ruptures i que els suports no es deformin, pateixin impactes o esforços inadequats. Els petits accessoris 
s'han de transportar en caixes per evitar pèrdues. 

 Convé que les xarxes de protecció vagin de l'obra al magatzem i no directament a una altra obra, perquè puguin ser 
sotmeses a una revisió a fons tots els seus elements. 

 
E) Emmagatzematge i manteniment: 
 

 Una vegada les xarxes al magatzem, s'ha de procedir a la detallada revisió dels elements tèxtils i metàl·lics, realitzant, 
si s'escau, les reparacions necessàries. En cas que no sigui possible la reparació en condicions que garanteixin la 
funció protectora a què estan destinades, han de rebutjar. 

 Els elements metàl·lics que hagin estat utilitzats en obra i que no portin una altra protecció anticorrosiva, han de pintar-
almenys una vegada cada any. Tots els elements s'emmagatzemaran a l'abric de la intempèrie. Les xarxes estaran, a 
més, fora de l'abast de la llum i de fonts de calor, netes d'objectes, sense contacte directe amb el sòl i en zones amb el 
menor grau possible d'humitat. 

 

11.11.3. Malla de contenció (Xarxa taronja plàstic) 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzaran aquest tipus de xarxes fonamentalment, per senyalitzar espais, llocs o zones, tant d'excavació, com apilament o 
també com senyalització d'itineraris. 
Així mateix, s'utilitzaran aquestes xarxes per senyalitzar i per tant en certa mesura i de manera indirecta en no permetre 
l'accés, l'impedir també la caiguda de persones o objectes. 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda d'objectes a nivells inferiors  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Cops o talls per maneig d'eines manuals  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 
 
 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnés de seguretat. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Consten d'una xarxa de fibres normalment de color taronja per ser més visible, i l'alçada mínima serà de 1,25 m. 

 La xarxa es col·loqués sempre per la cara interior dels pilars de façana. 

 El conjunt xarxa-suport cal ancorar a elements fixos de la construcció o del terreny, perquè proporcioni una adequada 
protecció. 

 La xarxa ha d'estar subjecta a un element que s'anomena suport, ja dues cordes del mateix marcial que la xarxa de 12 
mm. de diàmetre, una a la part superior i una altra en el seu pare inferior, lligades als pilars perquè la xarxa quedi 
convenientment tibada 

 L'ancoratge a l'edificació s'aconseguirà amarrant les cordes perimetrals inferior i superior als pilars o altres elements 
resistents 

 L'ancoratge de la corda inferior pot completar-se amb bpericós embegudes en el formigó cada metre aproximadament. 

 Els suports de les xarxes seran allotjats en caixetins deixats en al formigonar el forjat. 

 S'haurà de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa, suports i accessoris són els elegits i vénen complets 

 Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels suports 
(deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o metàl·liques). També 
s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al muntatge 

 Les xarxes han d'emmagatzemar en obra fins a la seva muntatge, sota cobert i lluny de fonts de calor. 

 El muntatge sol implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per als 
muntadors, amb el llarg de corda adequada, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que s'eviti 
en tot moment la caiguda lliure. 

 Les xarxes només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona 
amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 
b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 
 

 Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisada, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 
ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

 Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és possible, almenys 
el següent 

 
d.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de dades 
en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 
d.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent complement 
del punt anterior. 

 

11.11.4. Xarxa de seguretat per baranes 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzaran aquest tipus de xarxes fonamentalment, per senyalitzar espais, llocs o zones, tant d'excavació, com recollida o 
també com a senyalització d'itineraris. 
Així mateix, s'utilitzaran aquestes xarxes per senyalitzar i per tant en certa mesura impedir també la caiguda de persones o 
objectes.  

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de personal al mateix nivell  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des d'alçària de les persones durant 
la instal·lació de puntals  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 
 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

203 

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnès de seguretat. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Consten d'una xarxa de fibres normalment de color taronja per ser més visible, i l'alçada mínima serà de 1,25 m. 

 La xarxa es col·loqués sempre per la cara interior dels pilars de façana. 

 El conjunt xarxa-suport cal ancorar a elements fixos de la construcció o del terreny, perquè proporcioni una adequada 
protecció. 

 La xarxa ha d'estar subjecta a un element que s'anomena suport, ja dues cordes del mateix marcial que la xarxa de 12 
mm. de diàmetre, una a la part superior i una altra en el seu pare inferior, lligades als pilars perquè la xarxa quedi 
convenientment tibada 

 L'ancoratge a l'edificació s'aconseguirà amarrant les cordes perimetrals inferior i superior als pilars o altres elements 
resistents 

 L'ancoratge de la corda inferior pot completar-se amb bpericós embegudes en el formigó cada metre aproximadament. 

 Els suports de les xarxes seran allotjats en caixetins deixats en al formigonar el forjat. 

 S'haurà de comprovar que el tipus i qualitat de la xarxa, suports i accessoris són els elegits i vénen complets 

 Es comprovarà l'estat de la xarxa (possibles trencaments, entroncaments o unions, i resistència), el dels suports 
(deformacions permanents, corrosió i pintura) i el dels accessoris (el citat segons cordes o metàl·liques). També 
s'haurà de comprovar si els ancoratges de l'estructura estan en condicions per al muntatge 

 Les xarxes han d'emmagatzemar en obra fins a la seva muntatge, sota cobert i lluny de fonts de calor. 

 El muntatge sol implicar un treball a la vora del buit pel que es preveuran els arnesos de seguretat necessaris per als 
muntadors, amb el llarg de corda adequada, així com els punts o zones d'ancoratge d'aquests, de manera que s'eviti 
en tot moment la caiguda lliure. 

 Les xarxes només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la direcció d'una persona 
amb una formació universitària o professional que l'habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una formació 
adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge o transformació de la xarxa 
b) La seguretat durant el muntatge o la transformació de la xarxa 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar 
negativament la seguretat de la xarxa. 
e) Les condicions de càrrega admissible 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge i transformació. 
 

 Una vegada finalitzada la col·locació, ha de ser revisada, almenys en els seus aspectes fonamentals: suports, 
ancoratges, accessoris, xarxa, unions, obstacles, absència de buits, etc. 

 Donada la variable degradació que pateixen les xarxes a causa de la seva utilització, convé fer, si és possible, almenys 
el següent 

 
d.1 Demanar del fabricant o subministrador la durada estimada per al tipus de xarxa concret i, si disposa de dades 
en l'ambient i zona en què s'està utilitzant la xarxa. 
d.2 La recopilació, per part de l'usuari, de dades reals de durada en altres obres pot ser un excel lent complement 
del punt anterior. 

 

 
 

11.12. Pantalles 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Protecció col·lectiva té com a missió protegir els operaris que treballin al voltant de la projecció de partícules, 
enlluernaments, etc. efectuada en punts concrets de l'obra. 
També s'utilitzen aquestes pantalles per a delimitar zones perilloses de tallers i magatzems.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des d'alçària de les persones durant 
la instal·lació de puntals  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Roba de treball. 
Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La pantalla ha de cobrir prou la zona que provoqui la incidència. 

 La pantalla estarà formada sempre per elements estables, que no constitueixin en si un risc. 

 La pantalla s'ha d'inspeccionar periòdicament, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat. 

 Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran immediatament per a la seva 
reparació (o substitució). 

 Es comprovarà l'estabilitat de la mateixa davant del vent, interrompent els treballs quan el vent sigui superior a 50 km 
per hora. 

 S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els riscos 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

11.13. Taulers quallats de seguretat per a forats horitzontals 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

La protecció dels riscos de caiguda al buit pels forats de mida reduïda existents en el forjat es realitzarà mitjançant la 
col·locació de taulers de fusta. 
Aquests buits es refereixen als que es realitzen a l'obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits per conductes 
d'instal·lacions.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de personal al mateix nivell  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda des d'alçària de les persones durant 
la instal·lació de puntals  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Arnès de seguretat. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà mitjançant la col·locació de 
taulers de fusta. 

 Aquests buits es refereixen als que es realitzen a l'obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits per 
conductes d'instal·lacions. 

 Els taulers de fusta han de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulons de fusta de 7 x 20 
cm. subjectes inferiorment mitjançant tres taulers transversals. 

 Els taulers no posseiran defectes visibles, ni nusos que disminueixin la seva resistència, tindran bon aspecte. Estaran 
nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per ús. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

204 

 

11.14. Malla electrosoldada 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

L'ús de malles electrosoldades en la protecció de buits horitzontals és indicat quan aquests són de mida reduïda 
(normalment menor de 2 m2). 
En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, de manera que és un element comú. 
Les malles es componen de dos sistemes de filferro o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, formant retícules 
ortogonals i unides mitjançant soldadura elèctrica en els seus punts de contacte. 
Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nus soldat, és ideal per a la retenció de materials i objectes 
en la protecció de buits de forjats. 
Els avantatges que poden obtenir-se amb l'ús de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, estalvi de treball, bon 
ancoratge al sostre perquè forma part del, supressió de ganxos, etc.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Cops en general per objectes  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caiguda del mallat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Talls en el maneig del mallat  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes punxants  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Els inherents al treball que ha de exercir 
sobre ells  

Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Arnès de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 Es disposaran els mitjans necessaris per evitar, en la mesura possible, la permanència de persones sota càrregues 
suspeses. 

 Es prohibeix la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant les operacions d'hissat de ferralla. 

 Es realitzarà el transport de les armadures mitjançant eslingues enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de 
seguretat. 

 Una vegada conclòs un determinat treball, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que s'apilarà, en un lloc 
conegut per a la posterior retirada. 

 S'instruirà el personal sobre la seva utilització i els riscos 

 Es procurarà l'ordre i la neteja durant l'execució dels treballs 
  

 
 

11.15. Eslingues de seguretat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Les eslingues de seguretat, les utilitzarem com accessoris d'elevació, els quals han d'estar marcats de manera que es 
puguin identificar les característiques essencials per a un ús segur. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes immòbils  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Xocs i cops contra objectes mòbils  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços o postures inadequades  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Caigudes de material  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Cops i talls per objectes o materials  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Guants de cuir. 
Casc de seguretat. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 Els accessoris d'elevació han de seleccionar-se en funció de les càrregues que es manipulin, dels punts de pressió, del 
dispositiu del enganx i de les condicions atmosfèriques, i tenint en compte la modalitat i la configuració de l'amarratge. 
Els acoblaments d'accessoris d'elevació estaran marcats perquè l'usuari conegui les seves característiques. 

 Els accessoris d'elevació s'han d'emmagatzemar de manera que no es malmetin o deteriorin. 

 Els cables no hauran de portar cap acoblament, ni llaç excepte en els seus extrems. 

 Els cables o abraçadores de fibra tèxtil no portaran cap acoblament, llaç o enllaç, excepte en l'extrem del eslingat o en 
el tancament d'una eslinga sense 

 Els òrgans de prensió s'han de dissenyar i fabricar de manera que les càrregues no puguin caure repetidament. 

 Cada longitud de cadena, cable o abraçadora d'elevació que no formi part d'un tot haurà de portar marca o, si això és 
possible, una placa o una anella inamovible amb les referències del fabricant i la identificació de la certificació 
corresponent. La certificació inclourà les indicacions mínimes següents: 

 
a) Nom del fabricant o representant legal a la Comunitat Econòmica Europea. 
b) El domicili a la Comunitat Econòmica Europea del fabricant o representant legal. 
c) La descripció de la cadena o cable (dimensions nominals, fabricació, el material usat per a la fabricació, qualsevol 
tractament metal·lúrgic especial a què hagi estat sotmès el material. 
d) La càrrega màxima en servei que hagi de suportar la cadena o el cable. 
 

 Les eslingues, cadenes i cables s'han de raspallar i greixar periòdicament. 

 Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra perquè no provoquin caigudes. 

 Les eslingues, cadenes i cables no s'han d'abandonar a terra per evitar que la sorra, grava, etc. penetrin entre els fils 

 Evitar deixar les eslingues, cadenes i cables a la intempèrie. 

 Les eslingues, cadenes i cables s'utilitzaran en les tasques per a les quals han estat concebudes. 

 El ganxo de grua que sustenti les eslingues, cadenes i cables, serà d'acer normalitzat dotats amb pestell de seguretat. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Es prohibirà en aquesta obra, la suspensió o transport aeri de persones mitjançant les eslingues, cadenes i cables. 

 Es paralitzaran els treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua en aquesta obra, per criteris 
de seguretat, quan les tasques s'han de fer sota règim de vents iguals o superiors a 60 Km / h. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

11.16. Passarel·la de seguretat 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per navegar amb seguretat per rases de fonaments, 
fonaments, forjats en construcció i en general per aquells llocs o llocs on la circulació de les persones no es faci sobre sòl 
uniforme i estable. 
També s'utilitzen passarel·la per salvar petits desnivells. 
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Caigudes a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Caigudes al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Sobreesforços  Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Els inherents al treball que ha de exercir 
sobre ells  

Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  
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Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Calçat de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 En els treballs en alçada és preceptiu l'arnès de seguretat per al qual s'hauran previst punts fixos d'enganx a 
l'estructura amb la necessària resistència. 

 La passarel·les la realitzarà personal qualificat. 

 La passarel·les utilitzada en aquesta obra tindrà una amplada mínima de 60 cm. 

 Els elements que la componen estaran disposats de manera que ni es puguin separar entre si, ni es puguin lliscar dels 
seus punts de suport. Per això és convenient disposar de límits en els seus extrems, que evitin lliscaments. 

 Cap de les parts de la passarel·les pot patir una flexió exagerada o desigual. 

 La passarel·les ha de tenir la suficient resistència i estabilitat. 

 Els taulers que formen la plataforma no han de tenir defectes visibles, ni nusos que disminueixin la seva resistència, 
tindran bon aspecte. Estaran nets, de tal manera, que puguin apreciar els defectes per ús. 

 Es recomana evitar trepitjar pels taulers excessivament curvats, que hauran de rebutjar immediatament abans de la 
posta. 

 Queda prohibida la utilització de la passarel·les sense abans cobrir el risc de caiguda des d'alçària mitjançant la 
instal·lació o rectificació de les xarxes i la instal·lació de baranes 

 La passarel·les estarà proveïda de baranes resistents de 90 cm. d'alçada amb llistó intermedi i sòcols de mínim 15 cm. 
d'alçada. 

 S'eliminaran els enderrocs o runa, per reduir el risc d'ensopegades o lliscaments. 

 Si la passarel·les s'utilitza en les cobertes o teulades en pendent haurà d'estar proveïdes de ganxos per a la seva 
fixació a l'estructura. Sobre els taulons que formen el seu pis es disposaran llistons transversals que impedeixin el 
lliscament 

 La plataforma s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, abans de l'inici dels treballs, 
per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat 

 Els elements que componen la passarel·les i que denoten algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran 
immediatament per a la seva reparació (o substitució). 

 Es prohibirà expressament córrer per les plataformes, per evitar els accidents per caiguda. 

 Es prohibirà la circulació sota càrregues suspeses. 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

11.17. Contra incendis 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

En aquesta obra s'han d'observar les normes que, per prevenció i extinció d'incendis, estableixen els següents apartats i en 
el Pla d'Emergència que acompanya a aquesta Memòria de Seguretat. 
 
Així mateix, s'han de complir les prescripcions imposades pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la 
Presidència del Govern, o per altres departaments ministerials, en l'àmbit de les seves respectives competències, així com 
les corresponents ordenances municipals. 
 

 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Cremades  Baixa  Mitjana  Lleu  Evitat  

 - Caiguda de persones al mateix nivell  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 - Caiguda de persones a diferent nivell  Mitjana  Alta  Greu  No eliminat  

 - Cops  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Sobreesforços, postures inadequades o 
moviments repetitius  

Alta  Baixa  Moderat  Evitat  

 - Trepitjades sobre objectes  Mitjana  Baixa  Lleu  Evitat  

 - Caiguda d'objectes en manipulació  Mitjana  Mitjana  Moderat  Evitat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat, (per a trasllat per l'obra). 
Guants de serratge. 
Calçat de seguretat. 
Màscares. 

Equips de respiració autònoma. 
Manyoples. 
Davantals o vestits ignífugs. 
Calçat especial contra incendis. 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

Ús de l'aigua: 

 "On hi hagi conduccions d'aigua a pressió, s'instal·laran suficients preses o boques d'aigua a distància convenient 
entre si i properes als llocs fixos de treballs i llocs de pas del personal, posant al costat de tals preses les 
corresponents mànegues, que tindran la secció i resistència adequada. " 

 Quan no es tingui normalment d'aigua a pressió o aquesta sigui insuficient, s'instal·laran dipòsits amb aigua suficient 
per combatre els possibles incendis. 

 En els incendis provocats per líquids, greixos o pintures inflamables o pols orgànics, només haurà d'emprar aigua molt 
polvoritzada. 

 No es farà servir aigua per extingir focs en pols d'alumini o magnesi o en presència de carbur de calci o altres 
substàncies que en contacte amb l'aigua produeixin explosions, gasos inflamables o nocius. 

 En incendis que afectin instal·lacions elèctriques amb tensió, es prohibirà l'ús d'extintors d'escuma química, soda o 
àcida o aigua. 

 
Extintors portàtils: 

 En proximitat als llocs de treball amb més risc d'incendi col·locats en lloc visible i accessible fàcilment, es disposaran 
extintors portàtils o mòbils sobre rodes, d'escuma física o química, barreja de les dues o pols seca, anhídrid carbònic o 
aigua, segons convingui a la causa determinant del foc a extingir. 

 Quan s'utilitzin diferents tipus d'extintors seran retolats amb cartells indicadors del lloc i classe d'incendi en què hagin 
emprar-se 

 S'instruirà al personal, quan sigui necessari, del perill que presenta l'ús de tetraclorur de carboni i clorur de metil en 
atmosferes tancades i de les reaccions químiques perilloses que puguin produir-se en els locals de treball entre els 
líquids extintors i les matèries sobre les quals puguin projectar-se. 

 Els extintors seran revisats periòdicament i carregats segons les normes de les cases constructores immediatament 
després d'usar-los. 

 
Mantes ignífugues: 

 Ajuden a sufocar les flames en cas d'incendi o també protegeixen les persones o objectes coberts pel teixit, evitant que 
les flames prenguin sobre ells. Les més habituals són els models de fibra de vidre. 

 La seva bona flexibilitat permetrà utilitzar-les en l'obra com mantes tradicionals per a l'abric de ferits, ja que les seves 
fibres són innòcues per la qual cosa es fa recomanables en cas de ferits amb cremades. 

 
Pantalles de soldadura: 

 Es tracta de pantalles/mantes de 200x200 cm. de protecció enfront de les espurnes i escòries despreses en les 
operacions de soldadura de l'obra, evitant la propagació del foc.  

 Resisteixen temperatures de més de 1.000º C. i especialment de les esquitxades de metall líquid que es produeixen en 
els punts de soldadura. No s'utilitzaran mai en obra en el pla horitzontal (es queden retingudes les esquitxades de la 
soldadura i acaben deteriorant-se, per la qual cosa perden la seva funció). 

 
Ocupació de sorres fines: 

 Per extingir els focs que es produeixin en pols o encenalls de magnesi i alumini, es disposarà en llocs propers als de 
treball, de calaixos o guàrdies suficients de sorra fina seca, de pols de pedra o altres matèries inerts semblants. 

 
Detectors automàtics 

 En aquesta obra no són de considerar durant l'execució aquest tipus de detectors. 
 
Prohibicions personals. 

 A les zones de l'obra amb alt risc d'incendi, queda prohibit fumar o introduir llumins, encenedors o estris d'ignició. 

 Les prohibicions exposades anteriorment, s'han d'indicar amb cartells visibles a l'entrada i en els espais lliures de les 
parets d'aquestes dependències. 

 Es prohibeix igualment al personal introduir o emprar eines de treball, no autoritzats per l'empresa, que puguin 
ocasionar espurnes per contacte o proximitat a substàncies inflamables 

 
Equips contra incendis: 

 En l'obra, conforme s'estableix en el Pla d'Emergència, s'instruirà i ensenyarà especialment al personal integrat en 
l'equip o brigada contra incendis, sobre el maneig i conservació de les instal·lacions i material extintor, senyals 
d'alarma, evacuació dels treballadors i socors immediat dels accidentats. 

 El material assignat als equips d'extinció d'incendis: escales, cobertes de lona o teixits ignífugs, destrals, pics, pales, 
etc., no podrà ser usat per a altres fins i el seu emplaçament serà conegut per les persones que hagin emprar 

 L'empresa designarà el cap d'equip contra incendis, que complirà estrictament les instruccions tècniques dictades pel 
Comitè de Seguretat per l'extinció del foc i les establertes en el Pla d'Emergència de l'obra, per al socors dels 
accidentats 

 
Alarmes i simulacres d'incendis: 

 Per comprovar el bon funcionament dels sistemes de prevenció, l'entrenament dels equips contra incendis i que els 
treballadors en general, coneixen i participen amb aquells, s'efectuaran durant l'execució de les obres, alarmes i 
simulacres d'incendis, per ordre de la empresa i sota la direcció del cap d'equip contra incendis, que només advertirà 
dels mateixos a les persones que hagin de ser informades per evitar danys o riscos innecessaris. Els simulacres estan 
recollits en el Pla d'Emergència d'aquesta obra.  
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11.18. Protector de bastides 
 

Operacions a desenvolupar previstes en el projecte 

Dispositiu que cobreix i protegeix eines, dispositius d'unió i qualsevol element estructural sortint que pugui ocasionar talls i 
ferides, en tot tipus de bastides, evitant talls, cops i ferides tant al personal transeünt com als propis treballadors. 
A més permet senyalitzar visiblement el bastides.  
 

 
 
Identificació i avaluació de riscos amb la valoració de l'eficàcia de la prevenció adoptada i aplicada 

  Risc  Probabilitat  Severitat  Qualificació  Estat 

 - Atrapaments  Baixa  Alta  Moderat  Evitat  

 - Talls  Alta  Mitjana  Greu  No eliminat  

 

Relació d'EPIs necessaris i l'eficàcia del qual ha sigut avaluada 

Casc de seguretat. 
Guants de cuir. 
Roba de treball. 
 

 

Mesures preventives i proteccions tècniques adoptades, tendents a controlar i reduir els riscos anteriors 

 Protegeix els vianants i treballadors evitant lesions produïdes per cops contra les bastides. 

 Els protectors de bastida es col·locaran personal qualificat. 

 Una vegada finalitzada la col·locació, s'ha de revisar la col·locació dels seus diferents elements i unions 

 Els protectors de bastida, no substituirà mai a les senyals i les mesures de prevenció adoptades en l'obra. 

 Els protectors de bastida haurà de romandre mentre existeixi la situació que motiva la seva col·locació. 

 S'han de fer periòdicament revisions de les proteccions, per controlar el bon estat i la correcta col·locació de les 
mateixes 

 Neteja i ordre en l'obra. 
  

 
 

12. Sistema decidit per controlar la seguretat durant 
l'execució de l'obra 
 
12.1. Criteris per establir el seguiment del Pla de Seguretat 
 
Justificació. 
 
La Llei 54/2003 "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", mitjançant l'article desè. 
Infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals, introdueix: 
 

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social" con la siguiente redacción:  «23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguritat y salud en las obras de construcción:   
 
a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguritat y salud en el trabajo con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido 
real y adecuado a los riesgos específicos para la seguritat y la salud de los trabajadores de l'obra o por no 
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del 
entorno de los puestos de trabajo.   
 
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguritat y salud en el trabajo, con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 

 
Tal com s'aprecia, s'estableix com a obligació empresarial: 
 
 D'una banda l'elaboració del Pla de Seguretat 
 De l'altra, la implantació a obra d'un sistema que permeti fer el seguiment de les diferents unitats d'obra, 

màquines i equips previstos en el Pla de Seguretat. 
 
Sistema de seguiment i control del Pla de Seguretat: 
 
a) Seguiment de les diferents unitats d'obra: 
 
 Mitjançant "Fitxes de Comprovació i Control" que inclouran en funció de la unitat de què es tracti, diferents punts 

de revisió, que amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un seguiment rigorós de totes les 
unitats d'obra. 

 
b) Seguiment de màquines i equips: 
 
 Mitjançant "Fitxes de control de màquines i equips" s'establirà un seguiment a la Recepció de la Maquinària amb 

diferents punts de revisió, i posteriorment amb la freqüència i periodicitat planificada, permetrà establir un 
seguiment rigorós de l'estat de la maquinària d'obra. 

 
c) Seguiment de la documentació de contractes, subcontractes i treballadors autònoms: 
 
 La sol licitud de documentació per part del Contractista a Subcontrates i treballadors autònoms, així com la resta 

de documentació, notificacions, Avisos, Informació, etc. de l'obra es realitzarà mitjançant la signatura de 
documents acreditatius i Actes per part dels interessats, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte. 

 A aquest efecte, al costat del "Plec de Condicions" s'annexa el document de "Estructura Organitzativa" de l'obra, 
on es defineixen i clarifiquen les responsabilitats, funcions, Pràctiques, Procediments i Processos pels quals es 
regirà l'obra. 

 
d) Seguiment del lliurament de EPIS: 
 
 El control de lliurament d'equips de protecció individual es realitzarà mitjançant la signatura del document 

acreditatiu per part del treballador, que reflecteixin i serveixi de justificació d'aquest acte. 
 
e) Seguiment de les Proteccions Col·lectives: 
 
 Les operacions de muntatge, desmuntatge, manteniment i, si escau elevació o canvi de posició es duran a terme 

seguint les especificacions tècniques establertes en el Capítol de Proteccions col·lectives d'aquesta mateixa 
Memòria, on es detalla rigorosament. 

 El seguiment de l'estat de les mateixes es realitzarà amb la freqüència i periodicitat planificada, mitjançant els 
punts establerts en qüestionaris de control per a tal fi. 

 
f) Vigilància de la Seguretat pels Recursos Preventius: 
 
 Els recursos preventius en aquesta obra tindran com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en 

el pla de seguretat i salut en el treball i comprovar l'eficàcia d'aquestes, per a aquelles unitats d'obra en què hagi 
estat requerida la seva presència. 

 A aquest efecte, en aquestes unitats d'obra s'especifica detalladament i per a cadascuna d'elles les activitats de 
vigilància i control que hauran de fer en aquestes. 
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13. Sistema decidit per formar i informar als 
treballadors 
 
13.1. Criteris generals 
 
Justificació. 
 
La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix en l'article 19: 
 

Artículo 19: Formación de los trabajadores  1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adequada, en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o 
cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de 
trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 
repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 
D'altra banda, la Llei 54/2003 introdueix "Modificacions en la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social", 
mitjançant l'article onzè. Infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals: 
 

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado 
de la siguiente forma:  8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 
necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y 
las instrucciones adequadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia 
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales.  

 
Sistema de Formació i Informació. 
 
Tal com s'aprecia, és una obligació empresarial del Contractista, realitzar aquesta formació, que és al seu torn 
fonamental per optimitzar els resultats en matèria de prevenció de riscos de l'obra. Aquesta formació es donarà per 
mitjà de "Fitxes", quedant registrada documentalment el lliurament i la recepció per part del treballador, i inclourà: 
 
  Els procediments segurs de treball 
  Els riscos de la seva activitat en l'obra i les mesures preventives 
  L'ús correcte dels EPIS que necessita. 
  La utilització correcta de les proteccions col·lectives. 
  La senyalització utilitzada en obra. 
  Les actuacions en cas d'accident, situació d'emergència, etc. 
  Els telèfons d'interès. 
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Plec de condicions particulars 
 

Plec de condicions particulars en què s'han tingut en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les  especificacions tècniques pròpies de l'obra, així com les prescripcions que s'han de complir en relació amb les 
característiques, la utilització i la conservació de les màquines, útils, ferramentes, sistemes i equips preventius. 

 
Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la 2ª Edició de la "Guía Técnica" publicada per l'INSH. 
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1. Dades de l´obra 
 
1.1. Dades generals de l´obra 
 
Nom o raó social Àrea Metropolitana de Barcelona 

Descripció del Projecte i de l'obra 
sobre la qual es treballa 

Projecte executiu de l'ampliació del complex esportiu Salvador 
Gimeno. Exp. 2161/167 

Situació de l'obra a construir Carrer Major, 75, 08970 , Sant Joan Despí 

Tècnic autor del projecte Claudi Aguiló Riu - AMB - Arquitecte  
Martí Sanz Ausàs - MIM-A - Arquitecte 

Redactor Estudi de Seguretat i Salut Raquel Dopico Fernández. Enginyera Tècnica 

 

2. Condicions generals 
 
2.1. Condicions generals de l´obra 
 
- El present Plec de Condicions tècniques particulars de seguretat i salut, és un document contractual d'esta obra 
que té com a objecte: 
 
A) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL, de l'Empresa Contractista 
adjudicatària del projecte de , respecte  a este ESTUDI de SEGURETAT i SALUT. 
B) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE 
constructiu i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que seran pròpies de l'Empresa Contractista.  
D) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a  fi de garantir el seu èxit. 
E) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva administració.  
F) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que servisca per a implantar amb  
èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir l'obra: , sense accidents ni malalties professionals, al complir els objectius 
fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre's com a transcrits a norma fonamental d'este 
document contractual. 
 

2.2. Condicions generals del derrocament 
 
Són objecte d'aquest Plec de Condicions tots els treballs dels diferents oficis, necessaris per a la total realització del 
projecte de derrocament, inclosos tots els materials i mitjans auxiliars, així com la definició de la normativa legal a 
què estiguin subjectes tots els processos i les persones que intervenen en el derrocament, i l'establiment previ d'uns 
criteris i mitjans amb que es pot estimar i valorar les obres realitzades. 
Aquest Plec de Condicions, és un document contractual que té com a objecte: 
 
A) Exposar totes les obligacions en matèria de SEGURETAT I SALUT en el TREBALL. 
B) Concretar la qualitat de la PREVENCIÓ decidida. 
C) Exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES d'obligat compliment en els casos determinats pel PROJECTE de 
derrocament i exposar les ACTIVITATS PREVENTIVES que haurà de tindre present l'empresa Principal 
(Contractista). 
D) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la PREVENCIÓ que es preveu utilitzar a  fi de garantir el seu èxit. 
E) Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la PREVENCIÓ decidida i la seva administració. 
F) Establir un determinat programa formatiu en matèria de SEGURETAT I SALUT que serveixi per a implantar amb  
èxit la PREVENCIÓ dissenyada. 
 
Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir la realització del derrocament, sense accidents ni malalties professionals, 
al complir els objectius fixats en la memòria de SEGURETAT I SALUT, i que han d'entendre com a transcrits a norma 
fonamental d'aquest document contractual. 

 
Els documents que han de servir de base per a la realització de les obres són, junt amb el present Plec de 
Condicions, la Memòria descriptiva, els Plans i el Pressupostos. La Direcció Facultativa podrà subministrar els plans 
o documents d'obra que consideri necessaris al llarg del derrocament de la mateixa, i en el llibre d'Ordres i 
Assistències, que estarà en tot moment en l'obra, podrà fixar quantes ordres i instruccions cregui oportunes amb 
indicació de la data i la firma de la  Direcció, així com la de l'Empresari Principal (contractista), encarregat o tècnic 
que li representi. 
 

2.3. Principis mínimes de seguretat i salut aplicats en l´obra 
 
2.3.1. Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en l´obra 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Es procurarà l'estabilitat dels materials, equips i de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pugi 
afectar la seguretat i la salut dels treballadors. 
b) L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixen una resistència suficient només 
s'autoritzarà si es proporcionen els equips o mitjans apropiats perquè el treball es realitze de manera segura.  

 
2. Instal·lacions de subministrament i repartiment d'energia:  

a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s’ajustarà a allò que s'ha disposat en la seva 
normativa específica.                           
b) Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comporten perill d'incendi ni 
d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos d'electrocució per 
contacte directe o indirecte.       
c) En el projecte, la realització, l'elecció del material i dels dispositius de protecció es tindrà en compte el 
tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les 
persones que tinguin accés a parts de la instal·lació.  
 

3. Vies i sortides d'emergència:  
a) Les vies i sortides d'emergència romandran expedites i desembocaran el més directament possible en una 
zona de seguretat. 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball es podran evacuar ràpidament i en condicions de màxima 
seguretat per als treballadors. 
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran de l'ús dels 
equips, de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre màxim de persones que puguin estar 
present en ells. 
d) Les vies i sortides específiques d'emergència estaran senyalitzades conforme al Reial Decret 485/1997, 
de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. La dita 
senyalització es fixarà en els llocs adequats i tindrà resistència suficient. 
e) Les vies i sortides d'emergència així com les vies de circulació i les portes que donen accés a elles no 
hauran d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense traves en qualsevol 
moment. 
f) En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que requereixen il·luminació 
hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat.  

 
4. Detecció i lluita contra incendis:  

a) Es preveurà un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita contra incendis i, si fos necessari, de 
detectors d'incendis i de sistemes d'alarma. 
b) Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d'alarma es verificaran i mantindran amb regularitat. Es 
realitzaran, a intervals regulars, proves i exercicis adequats. 
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i manipulació. Estaran 
senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. La senyalització es 
fixarà en els llocs adequats i tindrà la resistència suficient.  

 
5. Ventilació:  

a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests 
disposaran d'aire net en quantitat suficient. 
b) En el cas que s'utilitze una instal·lació de ventilació, es mantindrà en bon estat de funcionament i els 
treballadors no estaran exposats a corrents d'aire que perjudiquen la seva salut. Sempre que sigui necessari 
per a la salut dels treballadors, existirà un sistema de control que indiqui qualsevol avaria.  
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6. Exposició a riscos particulars:  

a) Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per exemple, 
gasos, vapors, pols). 
b) En el cas que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l'atmosfera de la qual pugi contenir 
substàncies tòxiques o nocives, no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l'atmosfera confinada 
serà controlada i s'adoptaran mesures adequades per a previndre qualsevol perill. 
c) En cap cas podrà exposar-se a un treballador una atmosfera confinada d'alt risc. Almenys, quedaran baix 
vigilància permanent des de l'exterior i es prendran totes les degudes precaucions perquè se li pugui prestar 
auxili eficaç i immediat.  
 

7. Temperatura: 
La temperatura serà l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan les circumstàncies 
ho permeten, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquen i les càrregues físiques imposades als 
treballadors.  

 
8. Il·luminació:  

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra disposaran, en la mesura que sigui possible, 
de suficient llum natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui 
prou la llum natural. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció antixocs. El color 
utilitzat per a la il·luminació artificial no altera o influirà en la percepció dels senyals o panells de 
senyalització. 
b) Les instal·lacions d'il·luminació dels locals dels llocs de treball i de les vies de circulació estarà col·locada 
de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi risc d'accident per als treballadors. 
c) Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en què els treballadors estiguin particularment 
exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial posseirà d'il·luminació de seguretat d'intensitat 
suficient.  

 
9. Portes i portes grans:  

a) Les portes corredisses aniran proveïdes d'un sistema de seguretat que els impedeixi sortir els rails i caure. 
b) Les portes i portes grans que s'obrin cap amunt aniran proveïts d'un sistema de seguretat que els 
impedeixi baixar-se. 
c) Les portes i portes grans situats en el recorregut de les vies d'emergència estaran senyalitzats de manera 
adequada. 
d) En les proximitats immediates dels portes grans destinats sobretot a la circulació de vehicles existiran 
portes per a la circulació dels vianants, excepte en el cas que el pas sigui segur per aquests. Les portes 
estaran senyalitzades de manera clarament visible i romandre expedites en tot moment. 
e) Les portes i portes grans mecànics funcionaran sense risc d'accident per als treballadors. Posseiran de 
dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també podran obrir-se 
manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d'energia s'obrirà automàticament.  
 

10. Vies de circulació i zones perilloses:  
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega estaran 
calculats, situats, preparats i preparats per al seu ús de manera que es puguin utilitzar-se fàcilment, amb tota 
seguretat i conforme a l'ús a què se'ls hagi destinat i de manera que els treballadors, no empleats en les 
proximitats d'aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en 
què es realitzen operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d'acord amb el nombre de persones que 
puguin utilitzar-les i amb el tipus d'activitat. 
Quan s'utilitzen mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una distància de seguretat suficient 
o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte. Es 
senyalitzarà clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 
c) Les vies de circulació destinades als vehicles estaran situades a una distància suficient de les portes, 
portes grans, passos de vianants, corredors i escales. 
d) Si en l'obra hi hagués zones d'accés limitat, estaran equipades amb dispositius que eviten que els 
treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. Es prendran totes les mesures adequades per a protegir 
als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones estaran 
senyalitzades de mode clarament visible. 

 
11. Molls i rampes de càrrega:  

a) Els molls i rampes de càrrega seran adequats a les dimensions de les càrregues transportades. 
b) Els molls de càrrega tindrà almenys una sortida i les rampes de càrrega oferiran la seguretat que els 
treballadors no puguin caure.  

12. Espai de treball:  
Les dimensions del lloc de treball es calcularan de tal manera que els treballadors disposen de la suficient 
llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la presència de tot l'equip i material 
necessari.  

 
13. Primers auxilis:  

a) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per 
personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'adoptaran mesures per a garantir l'evacuació, a fi 
de rebre cures mèdiques, dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 
b) Quan la grandària de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixen, es comptarà amb un o diversos locals per 
a primers auxilis. 
c) Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i el material de primers auxilis 
indispensables i tindran fàcil accés per a les lliteres. Estaran senyalitzats conforme al Reial Decret sobre 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
d) A tot arreu en què les condicions de treball ho requereixin es disposarà de material de primers auxilis, 
degudament senyalitzat i de fàcil accés. Una senyalització clarament visible indicarà la direcció i el nombre 
de telèfon del servei local d'urgència.  

 
14. Serveis higiènics:  

a) Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva disposició vestuaris 
adequats. 
Els vestuaris seran de fàcil accés, tindran les dimensions suficients i disposaran de seients i instal·lacions 
que permeten a cada treballador posar a assecar, si fora necessari, la seva roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba de 
treball es podrà guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'aquest apartat, cada treballador 
podrà disposar d'un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals baix clau. 
b) Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixi, es posarà a disposició dels treballadors dutxes 
apropiades, en nombre suficient. 
Les dutxes tindran dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es renti sense obstacles i 
en adequades condicions d'higiene. Les dutxes disposaran d'aigua corrent, calent i freda. 
Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, haurà d'haver lavabos 
suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si es necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estigueren separats, la comunicació entre els uns i els altres serà 
fàcil. 
c) Els treballadors disposaran en les proximitats dels seus llocs de treball, dels locals de descans, dels 
vestuaris i de les dutxes o lavabos de locals especials equipats amb un nombre suficient d'excusats i de 
lavabos. 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i excusats estaran separats per a homes i dones, o es preveurà una 
utilització per separat dels mateixos.  

 
15. Locals de descans o d'allotjament:  

a) Quan ho exigeixen la seguretat o la salut dels treballadors, en particular a causa del tipus d'activitat o el 
nombre de treballadors, i per motius d'allunyament de l'obra, els treballadors podran disposar de locals de 
descans i, si és el cas, de locals d'allotjament de fàcil accés. 
b) Els locals de descans o d'allotjament tindran unes dimensions suficients i estaran moblats amb un nombre 
de taules i de seients amb respatller d'acord amb el nombre de treballadors. 
c) Quan no existeixen aquest tipus de locals es posarà a disposició del personal un altre tipus d'instal·lacions 
perquè puguin ser utilitzades durant la interrupció del treball. 
d) Quan existeixen locals d'allotjament fixos es disposarà de serveis higiènics en nombre suficient, així com 
d'una sala per a menjar i una altra d'escampament. Aquests locals estaran equipats de llits, armaris, taules i 
cadires amb respatller acords al nombre de treballadors, i es tindrà en compte, si és el cas, per a la seva 
assignació, la presència de treballadors d'ambdós sexes. 
e) En els locals de descans o d'allotjament es prendran mesures adequades de protecció per als no 
fumadors contra les molèsties degudes al fum del tabac.  

 
16. Dones embarassades i mares lactants:  

Tindran la possibilitat de descansar tombades en condicions adequades.  
17. Treballadors minusvàlids:  

Els llocs de treball estaran preparats tenint en compte, si és el cas, als treballadors minusvàlids. Aquesta 
disposició s'aplicarà, en particular, a les portes, vies de circulació, escales, dutxes, lavabos, excusats i llocs 
de treball utilitzats o ocupats directament per treballadors minusvàlids.  



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

5 

 
18. Consideracions diverses:  

a) Els accessos i el perímetre de l'obra se senyalitzarà i estaran de manera que siguin clarament visibles i 
identificables. 
b) En l'obra, els treballadors disposaran d'aigua potable i, si és el cas, d'una altra beguda apropiada no 
alcohòlica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupen com a prop dels llocs de treball. 
c) Els treballadors disposaran d'instal·lacions per a poder menjar i, si és el cas, per a preparar els seus 
menjars en condicions de seguretat i salut. 

 

2.3.2. Disposicions mínimes especifiques relatives als llocs de treball en l`obra en 
l`exterior dels locals 
 
1. Estabilitat i solidesa:  

a) Els llocs de treball mòbils o fixos situats per damunt o per davall del nivell del sòl seran sòlids i estables 
tenint en compte:  
1° El nombre de treballadors que els ocupen. 
2° Les càrregues màximes que, si és el cas, puguin tenir que suportar, així com la seva distribució. 
3° Els factors externs que poguessin afectar-los. 
En el cas que els suports i els altres elements d'aquests llocs de treball no posseeixen estabilitat pròpia, es 
garantirà la seva estabilitat per mitjà d'elements de fixació apropiats i segurs a fi d'evitar qualsevol 
desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de tals llocs de treball. 
b) Es verificarà de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, especialment després de qualsevol modificació 
de l'alçada o de la profunditat del lloc de treball.  

 
2. Caigudes d'objectes:  

a) Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials; per a això s'utilitzaran, sempre 
que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.  
b) Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses. 
c) Els materials de recollida, equips i ferramentes de treball es col·locaren o emmagatzemaren de manera 
que s'eviti el seu afonament, caiguda o bolcada.  

 
3. Caigudes d'alçada: 

a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures existents en els pisos de 
les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es protegiran per 
mitjà de baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran 
resistents, tindran una alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, uns 
passamans i una protecció intermèdia que impedeixen el pas o lliscament dels treballadors. 
b) Els treballs en alçada només podran efectuar-se, en principi, amb l'ajuda d'equips concebuts per a tal fi o 
utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la 
naturalesa del treball això no fos possible, es disposaran de mitjans d'accés segurs i s'utilitzaran cinturons de 
seguretat amb ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent. 
c) L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció es verificaran 
prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada vegada que les seves condicions de seguretat 
puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància.  

 
4. Factors atmosfèrics:  

Es protegirà als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin comprometre la seva 
seguretat i la seva salut.  

 
5. Bastides i escales: 

a) Els bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que es 
desplomen o es desplacen accidentalment. 
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales dels bastides es construiran, protegiran i 
utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d'objectes. Les 
mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 
c) Els bastides seran inspeccionats per una persona competent:  
1° Abans de la seva posada en servei. 
2° A intervals regulars d'ara en avant. 
3° Després de qualsevol modificació, període de no utilització; exposició a la intempèrie, sacsades 
sísmiques, o qualsevol altra circumstància que pugui afectar la seva resistència o a la seva estabilitat.  
d) Els bastides mòbils s'asseguraran contra els desplaçaments involuntaris. 
e) Les escales de mà compliran les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial Decret 

486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.  

 
6. Aparells elevadors:  

a) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat utilitzats en obra, s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la 
seva normativa específica.  
b) Els aparells elevadors i els accessoris de hissat, inclosos els seus elements constitutius, els seus 
elements de fixació, ancoratges i suports: 

1° Seran de bon disseny i construcció i tindran una resistència suficient per a l'ús a què estiguin destinats. 
2° S'instal·laran i utilitzaran correctament. 
3° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
4° Seran manejats per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada.  

c) En els aparells elevadors i en els accessoris de hissat es col·locarà, de manera visible, la indicació del 
valor de la seva càrrega màxima. 
d) Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no s'utilitzaran per a fins diferents d'aquells a què 
estiguin destinats.  

 
7. Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials:  

a) Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'ajustaran a allò que s'ha 
disposat en la seva normativa específica. 
b) Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de materials: 

1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis 
de l'ergonomia. 
2° Es mantindran en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran correctament.  

c) Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de terres i manipulació de 
materials rebran una formació especial. 
d) S'adoptaran mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o 
maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials. 
e) Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de materials estaran 
equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra la aixafada, en cas de bolcada de 
la màquina, i contra la caiguda d'objectes.  

 
8. Instal·lacions, màquines i equips:  

a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva 
normativa específica. 
b) Les instal·lacions màquines i equips, incloses les ferramentes manuals o sense motor: 

1° Estaran ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura que sigui possible, els principis 
de l'ergonomia. 
2° Es mantindrà en bon estat de funcionament. 
3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 
4° Se Seran manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

c) Les instal·lacions i els aparells a pressió s'ajustaran a allò que s'ha disposat en la seva normativa 
específica.  
 

9. Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels:  
a) Abans de començar els treballs de moviments de terres, es prendran mesures per a localitzar i reduir al 
mínim els perills deguts a cables subterranis i la resta de sistemes de distribució. 
b) En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels es prendran les precaucions adequades:  

1° Per a previndre els riscos de sepultament per despreniment de terres, caigudes de persones, terres, 
materials o objectes, per mitjà de sistemes d'apuntalament, blindatge, fitació, talussos o altres mesures 
adequades. 
2° Per a previndre la irrupció accidental d'aigua, per mitjà dels sistemes o mesures adequats. 
3° Per a garantir una ventilació suficient a tot arreu de treball de manera que es mantingui una 
atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut.  
4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi un 
incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials.  

c) Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l'excavació. 
d) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran allunyats de les 
excavacions o es prendran les mesures adequades si és el cas per mitjà de la construcció de barreres, per a 
evitar la seva caiguda en les mateixes o l'afonament del terreny.  
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10. Instal·lacions de distribució d'energia:  

a) Es verificaran i mantindran amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents en l'obra, en 
particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 
b) Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra estaran localitzades, verificades i 
senyalitzades clarament. 
c) Quan existeixen línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra es desviaran fora 
del recinte de l'obra o es deixaran sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran barreres o avisos 
perquè els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes 

 
11. Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades:  

a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades 
pesades o els suports temporals i els apuntalaments només es podran muntar o desmuntar baix vigilància, 
control i direcció d'una persona competent. 
b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcularan, muntaran i mantindran 
de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin sotmesos. 
c) S'adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els perills derivats de la 
fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra. 

 
12. Altres treballs específics.  

a) Els treballs de derrocament o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors s'estudiaran, 
planificaran i mamprendran sota la supervisió d'una persona competent i es realitzaran adoptant les 
precaucions, mètodes i procediments apropiats. 
b) En els treballs en teulades s'adoptaran les mesures de protecció col·lectiva que siguin necessàries, en 
atenció a l'alçada, inclinació o possible caràcter o estat esvarós, per a evitar la caiguda de treballadors, 
ferramentes o materials. Així mateix quan calgui treballar sobre o prop de superfícies fràgils, es prendran 
mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les xafen inadvertidament o caiguin a través 
seu. 
c) Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran a allò que s'ha 
disposat en la seva normativa específica. 
d) Els atalls estaran ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència suficient i 
proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció 
d'aigua i de materials. La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall es realitzaran 
únicament sota la vigilància d'una persona competent. Així mateixos els atalls seran inspeccionades per una 
persona competent a intervals regulars. 

 
 

2.4. Procediments per al control d´accés de personal d´obra 
 
Diàriament es controlarà l'accés a obra per mitjà de la firma a l'entrada i a la sortida de cada jornada, en quadres 
resum diaris que disposaran de fitxes del tipus següent per a tots els treballadors : 
 

Nom i Cognoms : 

 

Entrada 
Signatura : 

 

Sortida 
Signatura : 

 

 
Setmanalment es realitzarà un seguiment d'aquest control del Personal d'Obra.  
D'aquesta manera facilitarà el coneixement reial del nombre de treballadors presents en obra, els quals són els únics 
autoritzats a romandre en la mateixa i al mateix temps comprovar el dimensionament correcte de les instal·lacions 
higiènic sanitaris de l'obra. 
 
L'objectiu fonamental de la formalització del present protocol és aconseguir un adequat control de la situació legal 
dels treballadors dins de les empreses a què pertanyen, a més de deixar constància documental de la dita 
assistència. 
 
El Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista o els Serveis de personal, hauran d'entregar aquest 
document setmanalment al Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa. 
 

3. Condicions legals 
 
3.1. Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques de l 
´obra i que hauran de ser tinguts en  compte durant la seva execució 
 
L'execució de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada aplicació 
que a continuació se cita.  
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués estar 
en vigor. 
 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i la 
Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la 
prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els 
articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. ·  

 A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a 
la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició. 

 Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions 
Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives. 

 
 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  
 

 Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i 
Treballadors Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració 
del projecte i durant l'execució de les obres.  

 

 El Reial decret estableix mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del 
Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i la 
Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per 
a la prevenció de riscos derivats del treball. L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos 
modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei. 

 A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a 
la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició.  

 Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions 
Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives.  

 Es tindrà especial atenció a:  
 
CAPÍTOL I : Objecte, àmbit d'aplicacions i definicions.  
 
CAPÍTOL III : Drets i obligacions, amb especial atenció a: 
 
Art. 14. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals. 
Art. 15. Principis de l'acció preventiva.  
Art. 16. Avaluació dels riscos.  
Art. 17. Equips de treball i mitjans de protecció.  
Art. 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.  
Art. 19. Formació dels treballadors. 
Art. 20. Mesures d'emergència. 
Art. 21. Risc greu i imminent.  
Art. 22. Vigilància de la salut.  
Art. 23. Documentació.  
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Art. 24. Coordinació d'activitats empresarials.  
Art. 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos. 
Art. 29. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.  
 
CAPÍTOL IV : Serveis de prevenció  
 
Art. 30.- Protecció i prevenció de riscos professionals.  
Art. 31.- Serveis de prevenció.  
 
CAPÍTOL V : Consulta i participació dels treballadors.  
Art. 33.- Consulta als treballadors.  
Art. 34.- Drets de participació i representació.  
Art. 35.- Delegats de Prevenció.  
Art. 36.- Competències i facultats dels Delegats de Prevenció.  
Art. 37.- Garanties i sigil professional dels Delegats de Prevenció. 
Art. 38.- Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 39.- Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut.  
Art. 40.- Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
 
CAPÍTOL VII : Responsabilitats i sancions.  
 
Art. 42.- Responsabilitats i la seva compatibilitat.  
Art. 43.- Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
Art. 44.- Paralització de treballs.  
Art. 45.- Infraccions administratives.  
Art. 46.- Infraccions lleus. 
Art. 47.- Infraccions greus. 
Art. 48.- Infraccions molt greus.  
Art. 49.- Sancions.  
Art. 50.- Reincidència. 
Art. 51.- Prescripció de les infraccions.  
Art. 52.- Competències sancionadores.  
Art. 53.- Suspensió o tancament del centre de treball. 
Art. 54.- Limitacions a la facultat de contractar amb l'Administració. 
 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, que 
desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació inicial 
dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos 
detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista 
en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d) i i) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
Especial atenció al següent article del Reial decret: 
 
CAPÍTOL I: Disposicions Generals.  
CAPÍTOL II: Avaluació dels riscos i planificació de l'acció preventiva.  
CAPÍTOL III: Organització de recursos per a les activitats preventives.  
 
Afectat per: 
 

 RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció, el RD 1109/2007, de 24 d'agost , pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 
de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el RD 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 RD 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la 
salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància. 

 RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 de octubre, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
RD 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè. 

 RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció. 

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.   

 Especialment a la ITC-BT-33 : - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres  

 
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 13 
de desembre del 2003), i especialment a :  
 
 Capítol II Article desè punts Sis i Set.  
 
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.  
 
Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 
 
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
 
Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar el 
"Pla de treball" en les operacions de desamiantat en l'obra.  
 
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Amb especial atenció 
a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introduïx la disposició addicional única :  
Presència de recursos preventius en obres de construcció.  
 
LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  
 
Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de 
la subcontractació en el Sector de la Construcció. Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la 
Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de 
l'article 18 d'aquest RD 1627/1997. 
 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició. 

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions preventives 
en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra.  

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar a la Llei sobre el lliure accés a 
les activitats de serveis i el seu exercici, en especial: 
 

 Article 7. Modificació del Reial Decret llei 1/1986, de 14 de març, de mesures urgents administratives, financeres, 
fiscals i laborals. 

 Article 8. Modificació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa 
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 
Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, pel que fa a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis 
de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de 
prevenció de les empreses. 
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Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i altres reials decrets: RD 485 / 97, el RD 665/97 i el RD 374/2001 
 
Reial Decret 899/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
Ordre ESS / 2259/2015, de 22 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la 
qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció, pel que fa a l'acreditació d'entitats especialitzades. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors. 
 
Reial Decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre 
jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn. 
 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada:  
 

 Ordre Ministerial, de 31 d'agost de 1987, per la qual s'aprova la instrucció 8.3-IC sobre senyalitzacions, 
abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat 

 Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995  

 Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en Seguretat 
i Salut en el treball.  

 Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de 
treball (Annex 1, Apartat. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre 
Annex IV.  

 Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dors-lumbars per als treballadors.  

 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
utilització d'Equips de Protecció Individual.  

 Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de prevencionistes de riscos laborals.  

  Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors d'equips de treball.  

 Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.  

 Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. Especialment a la ITC-BT-33 :  

- Instal·lacions provisionals i temporals d'obres  

 Reglament (CE) 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. 

 Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març de 1971, (En aquells articles no 
derogats i consideracions que s'especifiquen a la taula següent): 
 

 
A l'efecte de la OGSHT, cap esmentar els següents aspectes de la mateixa: 
 
TÍTOL I: El Títol I totalment derogat segons la Disposició Derogatòria de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (Llei PRL 31/1995)  
TÍTOL II: CONDICIONS GENERALS DELS CENTRES DE TREBALL I DELS MECANISMES I MESURES DE 
PROTECCIÓ  
 
El títol II roman en vigor sempre que no s'oposi a la Llei de prevenció de riscos laborals i al RD 1627/1997. 
Posteriorment el Reial Decret 486/1997, declara derogats expressament els capítols I, II, III, IV, V i VII 
d'aquest títol II. No obstant això, aquesta derogació no té efecte per als llocs de treball exclosos de l'àmbit 
d'aplicació d'aquest Reial decret. Per tant aquest títol II encara pot considerar-se en vigor en alguns casos 
específics com ho és en la Construcció, ja que el propi RD 486/1997 en el seu Article 1. Objecte, estableix 
amb aquestes mateixa paraules: 
....... Aquest Reial Decret 486/1997 no és aplicable a: Les obres de construcció temporals o mòbils. 
Igualment queden derogats pel Reial Decret 1215/1997 els capítols VIII, IX, X, XI i XII. 
 
TÍTOL III.: El Títol III ha quedat derogat segons la Disposició Derogatòria de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals  

 Fins que no s'aprovin normes específiques corresponents, es mantindrà en vigor els capítols següents per als 
llocs de treball exclosos de l'àmbit d'aplicació del CTE DB-SI "Seguretat en cas d'incendi": 

 Secció SI 4. Detecció, control i extinció de l'incendi.  

 Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15 de juny), pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat del Treball en la 
indústria de la Construcció (El capítol III ha estat derogat pel RD 2177/2004). 

 Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual 
s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 
juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de 
desembre).  

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en 
servei de les màquines. Aquest RD deroga la normativa: 

 
a) Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines. 
b) Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1435/1992, de 27 de 
novembre, relatiu a les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, sobre màquines. 
c) Reglament d'aparells elevadors per a obres, aprovat per Ordre de 23 de maig de 1977. 
 

 Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer de 
1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual.  

 Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es modifica 
el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 

 Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V 
Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 

 Llei 38/1999 de 5 de Novembre. Ordenació de l'edificació.  

 Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball.  

 Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les 
seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7 .  

 Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric.  

 Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge 
de preparats perillosos.  

 Reial decret 836/2003 de 27 de juny (BOE de 7 de juliol), pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica 
complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció referent a grues torre per a obres i 
altres aplicacions.  

 ORDRE TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de 
farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com part de l'acció protectora del 
sistema de la Seguretat Social.  

 V Conveni Col·lectiu del sector de la construcció, especialment als articles i punts del següent quadre:  
 

V Conveni Col·lectiu del sector de la construcció 

Article 20.- Vigilància i control de salut.  

Article 68.- Jornada. La jornada ordinària anual durant el període de vigència del present 
Conveni serà la qual s'estableix a continuació:  

1.738 hores / any 

Article 78.- Personal de capacitat disminuïda.  

Capítol XII: Faltes i sancions (especialment les relacionades amb la Seguretat i Salut dels 
treballadors).  

Capítol I. Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut en el Treball  

Llibre II: Aspectes relatius a la seguretat i salut en el sector de la construcció En 
general tots els Títols, però especialment el Títol IV: Disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables en les obres de construcció.  
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 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.  

 Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb la 
seguretat i salut.  

 Ordenances municipals que siguin d'aplicació.  
 
Especialment amb relació als riscos higiènics: 
 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició al soroll. (Correcció errors B.O.E. 71; 24.03.06) 

 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

 Modificació del R.D. 665/1997 pel Reial Decret 1124/2000, del 16 de juny del Ministeri de la Presidència. 

 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents biològics durant el treball. 

 Orde 25 de Març de 1998, per la qual s'adapta en funció al progrés tècnic el Reial decret 664/1997. 

 Reial Decret 413/1997, de 21 de març sobre protecció operacional de treballadors externs amb risc d'exposició a 
radiacions ionitzants per intervenció controlada. 

 Reial Decret 374/2001 de 6 d'abril, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició 
a agents químics durant el treball. (Correcció d'errors. BOE 129; 30.05.01 i BOE 149; 21.06.01) 

 Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents 
greus en què intervinguin substàncies perilloses. (Correcció d'errades B.O.E. 264; 04.11.99) 

 Reial Decret 119/2005, de 4 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual 
s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses  

 Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual 
s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses  

 Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús 
de dissolvents en determinades activitats. 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasament i 
etiquetatge de preparats perillosos. (Correcció d'errades B.O.E. 56; 05.03.03). 

 Ordre PRE/3/2006, de 12 de gener, per la qual es modifica l'annex VI del Reglament sobre classificació, 
envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer. 

 Ordre PRE/164/2007, de 29 de gener, per la qual es modifiquen els annexos II, III i V del Reglament sobre 
classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de 
febrer. 

 Ordre PRE/1648/2007, de 7 de juny, per la qual es modifica l'annex VI del Reglament sobre classificació, 
envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial decret 255/2003, de 28 de febrer. 

 
Especialment amb relació als riscos Ergonòmics: 
 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril pel qual s'aprova les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporti risc, en particular dors lumbars, per als treballadors. 

 Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 
equips que inclouen pantalles de visualització. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant 
els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 

 Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre 
la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de 
l'exposició a vibracions mecàniques. 

 
Una altra normativa específica de Treballs Forestals: 
 
Per la importància i interès preventiu de l'aplicació de les seves disposicions per als treballs forestals, citem les 
següents disposicions: 
 

 Ordre de 27 de juliol de 1979 de l'Ministeri d'Agricultura: És d'aplicació als tractors forestals de rodes o cadenes 
en l'homologació nacional. Aquesta Ordre està encara en vigor per als tractors agrícoles de cadenes, en no 
haver de moment altra legislació, fins que no es completin les directives parcials aplicables a aquests tractors, ja 
inclosos en la nova Directiva 2003/37/CE. 

Aquesta Ordre preveu els assaigs als quals s'ha de sotmetre l'estructura de protecció dels tractors, així com 
l'obligació de realitzar la inscripció de totes les unitats en el Registre oficial de maquinària agrícola. 

 Reials Decrets 2140/1985 i 2028/1986 (transposició de la Directiva 74/150/CEE del Consell, de 4 de març de 
1974, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre l'homologació dels tractors agrícoles 
o forestals de rodes). 

 Decret 3151/68, reglament de línies aèries d'alta tensió, on es fixa l'alçada mínima d'aquestes línies respecte a la 
superfície del terreny, bandes, etc., Pel risc que suposa el treball sota les mateixes envaint la zona de seguretat 
d'aquestes, durant tot el procés de l'explotació (marcat, tala, desbrancat, arrossegament, apilament, càrrega de 
camions i transport). 

 Reial Decret 1995/1978, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals, pel risc de contraure malalties 
professionals per l'ús de productes com ara fungicides, insecticides, adobs, etc., Així com pel risc de contraure 
malalties infeccioses o parasitàries. 

 

3.2. Normes i reglaments que es veuen afectats per les característiques del 
derrocament i que hauran de ser tinguts en compte durant la seva excució 
 
L'execució de l'enderrocament objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut estarà regulada per la Normativa d'obligada 
aplicació que a continuació se cita.  
Aquesta relació de textos legals no és exclusiva ni excloent respecte d'altra Normativa específica que pogués trobar-
se en vigor.  
 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que té per objecte promoure la Seguretat i la 
Salut dels treballadors, mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la 
prevenció de riscos derivats del treball.  
L'art. 36 de la Llei 50/1998 d'acompanyament als pressupostos modifica els articles. 45, 47, 48 i 49 d'aquesta Llei.  
 

 A tals efectes aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a 
la protecció de la seguretat i salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la 
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes 
assenyalats en la present disposició.  

 

 Per al compliment d'aquestes fins, la present Llei, regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions 
Públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seves respectives organitzacions representatives. 

 
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
les obres de construcció en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  
 

 Aquest Reial decret defineix les obligacions del Promotor, Projectista, Contractista, Subcontractista i Treballadors 
Autònoms i introduïx les figures del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte i 
durant l'execució de les obres. Reial decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis 
de Prevenció.  

 
Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, que 
desenvolupa la llei anterior en la seva nova òptica entorn de la planificació de la mateixa a partir de l'avaluació inicial 
dels riscos inherents al treball i la consegüent adopció de les mesures adequades a la naturalesa dels riscos 
detectats. La necessitat que tals aspectes rebin tractament específic per la via normativa adequada apareix prevista 
en l'Article 6 apartat 1, paràgrafs d) i i) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.   
 
Afectat per: 

  
RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció, el RD 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 
de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el RD 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 RD 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la 
salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància. 

 RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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RD 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè. 

 RD 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció. 

 
Ordre de 27 de juny de 1997, pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997 de 17 de gener en relació amb les 
condicions d'acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció aliens a l'Empresa; d'autorització 
de les persones o entitats especialitzades que pretenguin desenvolupar l'activitat de auditoria del sistema de 
prevenció de les empreses; d'autorització de les entitats Públiques o privades per a desenvolupar i certificar activitats 
formatives en matèria de Prevenció de Riscos laborals.  

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 
Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
 
Especialment a la ITC-BT-33 :  - Instal·lacions provisionals i temporals d'obres.  
 
Llei 54/2003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE del 13 
de desembre del 2003), i especialment a : 
 

 Capítol II Article desè punts Sis i Set.  
 
Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. 
 
Reial decret 2177/2004 de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1215/1997 de 18 de Juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 
 
Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició al soroll.  
 
Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant,amb especial atenció a l'obligatorietat de realitzar el 
"Pla de treball" en les operacions de desemmantat en l'obra.  
 
Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Amb especial atenció a l'Article segon, pel qual es modifica el Reial decret 1627/1997, en el qual s'introduïx la 
disposició addicional única : Presència de recursos preventius en obres de construcció. 
 
LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.  
 
Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de 
la subcontractació en el Sector de la Construcció.  
Amb especial atenció a les modificacions introduïdes per la Disposició final tercera del RD 1109/2007 sobre Reial 
decret 1627/1997 en els apartats 4 de l'article 13 i apartat 2 de l'article 18 d'aquest RD 1627/1997. 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició.  

Amb especial atenció als documents exigits en els Articles 4º i 5º per a en l'elaboració de les actuacions preventives 
en el tractament, magatzematge, manipulació i evacuació dels enderrocs ocasionats en l'obra. 

Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. (BOE 
14-03-2009). 

Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre 
la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de 

l'exposició a vibracions mecàniques. (BOE 26-03-2009). 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificacions de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici: 

Capítol IV. Actuacions relatives a les empreses en l'àmbit laboral i de Seguretat Social  
 
Article 7. Modificacions del RD 1 / 1996, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, financeres, fiscals i 
laborals, per les quals es modifica l'apartat 1 i s'afegeix un apartat 3. 

 Article 8, Modificació de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, que es modifica en 
els termes següents:  

 S'afegeix un nou apartat 5 a l'article 5. 

 S'afegeix un nou apartat 2 bis a l'article 16. 

 Es modifica igualment l'apartat 5 de l'article 30. 

 S'afegeix un nou apartat 7 a l'article 30. 

 Es modifica l'apartat 3 de l'article 31. 

 Es modifica l'apartat 5 de l'article 31. 

 S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 31. 

 Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 39. 

 S'afegeix una disposició addicional setzena. 
 

Article 9, Modificacions de la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenança de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

 

 S'afegeix un nou apartat 12 bis a l'article 7. 

 Es redacta de nou l'article 14. 

 Es redacta de nou l'apartat 3.2 de l'article 18. 
 
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa 
la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
 
Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, pel que fa a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis 
de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de 
prevenció de les empreses. 
 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i altres reials decrets: RD 485 / 97, el RD 665/97 i el RD 374/2001 
 
Reial Decret 899/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
 
Ordre ESS / 2259/2015, de 22 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la 
qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció, pel que fa a l'acreditació d'entitats especialitzades. 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors. 
 
Reial Decret 311/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre 
jornades especials de treball, en matèria de treball nocturn. 
 
En tot el que no s'oposi a la legislació anteriorment esmentada: 
 

 Estatut dels Treballadors. Reial decret Legislatiu 1/1995  

 Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització en Seguretat i Salut 
en el treball.  

 Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball 
(Annex 1, Apartat. A, punt 9 sobre escales de mà) segons Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre Annex IV.  
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 Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dors-lumbars per als treballadors.  

 Reial decret 949/1997, de 20 de juny, sobre Certificat professional de Prevencionistes de riscos laborals.  

 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització 
d'Equips de Protecció Individual.  

 Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a 
la utilització pels treballadors d'equips de treball.  

 Reial decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos.  

 Reglament (CE) 1272/2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. 
Pla Nacional Integrat de Residus per al període 2008-2015. 

 Reial decret 374/2001 de 6 d'abril sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb els agents químics durant el treball.  

 Reial decret 379/2001 de 6 d'abril pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les 
seves instruccions tècniques complementàries MIE-APQ-1, ... MIE-APQ-7  

 Reial decret 614/2001 de 8 de juny sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric.  

 Reial decret 842/2001 de 2 d'agost de 2002 pel qual s'aprova el reglament electrotècnic per a baixa tensió.  

 Reial decret 255/2003 de 28 de febrer pel qual s'aprova el Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge 
de preparats perillosos.  

 Reial decret 1495/1986, de 26 de maig (BOE del 27 de juliol - rectificat en el BOE de 4 d'octubre-), pel qual 
s'aprova el Reglament de seguretat en les màquines. Modificat pels RRDD 590/1989, de 19 de maig (BOE de 3 
juny) i 830/1991, de 24 de maig (BOE del 31). Derogat pel RD 1849/2000, de 10 de novembre (BOE 2 de 
desembre).  

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en 
servei de les màquines. Aquest RD deroga la normativa: 
 

a) Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines. 
b) Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1435/1992, de 27 de 
novembre, relatiu a les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, sobre màquines. 
c) Reglament d'aparells elevadors per a obres, aprovat per Ordre de 23 de maig de 1977. 
 

 Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre (BOE del 28 de desembre -rectificat en el BOE de 24 de febrer de 
1993-), pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual.  

 Reial decret 159/1995, de 3 de febrer (BOE de 8 de març -rectificat en el BOE 22 de març-), pel qual es modifica 
el RD 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació 
intracomunitària dels equips de protecció individual. 

 Resolució de 28 de febrer de 2012, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es registra i publica el V 
Conveni col·lectiu del sector de la construcció. 

 
El contractista està obligat a complir la reglamentació vigent en el camp laboral, tècnic i de seguretat i 
higiene en el treball; concretament en aquest últim aspecte cal ressenyar:  
 

 Reial Decret Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretària Gov.(19/1/90) B.O.I 25/1/90. Seguretat i Higiene 
en el treball.  

 Resolució direcció general de treball. (20/2/89) B.O.I. 3/3/89. Seguretat exposició amiant. 

 Reial decret 886/88 Ministeri de Relació de Corts i Secretaria d'Estat (15/7/88) B.O.I. 5/8/88. Seguretat: 
prevenció accident.  

 Correcció errors Ministeri Relacionis Corts i Secretaria Govern (26/5/90) B.O.I . 26/5/90. Seguretat: Protecció al 
soroll.  

 Reial decret Ministeri Relacionis Corts i Secretaria Govern (27/10/89) B.O.I. 2/11/89. Seguretat: Protecció al 
soroll.  

 V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció  

 Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura.  

 Resta de disposicions tècniques ministerials el contingut de les quals o part del mateix estigui relacionat amb la 
seguretat i salut.  

 Ordenances Municipals que siguin d'aplicació.  
 
 

3.3. Obligacions específiques per a l´obra projectada 
 
 El Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre s'ocupa de les obligacions del Promotor (Empresari titular del centre 

de treball segons el RD 171/2004), reflectides en els Articles 3 i 4; Contractista (Empresari principal segons el 
RD 171/2004), en els Articles 7, 11, 15 i 16; Subcontractistes (Empreses concurrents segons el RD 171/2004), 
en l'Article 11, 15 i 16 i Treballadors Autònoms en l'Article 12  

 L'Estudi de Seguretat i Salut quedarà inclòs com document integrant del Projecte d'Execució d'Obra. Aquest 
Estudi de Seguretat i Salut serà visat en el Col·legi professional corresponent i quedarà documentalment en 
l'obra juntament amb el Pla de Seguretat.  

 El Reial decret 1627/1997 indica que cada contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball.  

 El Pla de Seguretat i Salut que analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi l'Estudi de Seguretat i Salut consta 
dels mateixos apartats, així com l'adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, 
respectant fidelment el Plec de Condicions.  

 Les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no 
podran implicar disminució de l'import total ni dels nivells de protecció. L'aprovació expressa del Pla quedarà 
plasmada en acta signada pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra i el 
representant de l'empresa constructora amb facultats legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació 
legal. 

 L'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004) complirà les estipulacions preventives del 
Pla de Seguretat i Salut que estarà basat en l'Estudi de Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys 
que es derivin de la infracció del mateix per la seva banda o dels possibles subcontractistes o empleats.  

 S'abonarà a l'Empresa Constructora (empresa principal segons el RD 171/2004), prèvia certificació del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, les partides incloses en el document 
Pressupost del Pla de Seguretat i Salut. Si s'implantessin elements de seguretat no inclosos en el Pressupost, 
durant la realització de l'obra, aquests s'abonaran igualment a l'Empresa Constructora, prèvia autorització del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.  

 El Promotor vindrà obligat a abonar al Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra els 
honoraris reportats en concepte d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, així com els de control i seguiment del 
Pla de Seguretat i Salut.  

 Per a aplicar els principis de l'acció preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a ocupar-se 
d'aquesta activitat, constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei a una entitat especialitzada aliena a 
l'Empresa.  

 La definició d'aquests Serveis així com la dependència de determinar una de les opcions que hem indicat per al 
seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 en els seus articles 30 i 31, 
així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i Reial decret 39/1997 de 17 de gener. 

 L'incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals donarà lloc a 
les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei.  

 L'empresari haurà d'elaborar i conservar a la disposició de l'autoritat laboral la documentació establerta en 
l'Article 23 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

 L'empresari haurà de consultar als treballadors l'adopció de les decisions relacionades en l'Article 33 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

 L'obligació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos està regulada en l'Article 29 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals.  

 Els treballadors estaran representats pels Delegats de Prevenció atenint-se als Articles 35 i 36 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de constituir un Comitè de Seguretat i Salut segons es 
disposa en els Articles 38 i 39 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.  

 Les empreses d'aquesta obra (contractistes i subcontractistes), haurien de tenir en compte i complir els requisits 
exigibles als contractistes i subcontractista, en els termes establerts per la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i molt especialment les especificacions 
establertes en el CAPÍTOL II: Normes generals sobre subcontractació en el sector de la construcció, així 
com pel reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 
 
DETECCIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS HIGIÈNICS I MESURAMENT DELS MATEIXOS: 
 
El Contractista està obligat a realitzar els mesuraments tècniques dels riscos higiènics, amb el seu Servei de 
Prevenció, per tal de detectar i avaluar els riscos higiènics previstos, o que poguessin detectar-se durant l'execució 
de l'obra. 
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S'ofereix ací una relació no exhaustiva dels mateixos: 
 

 Quantitat d'oxigen en les excavacions de túnels o en mina. 

 Presència de gasos tòxics o explosius, en les excavacions de túnels, o en mina. 

 Presència de gasos tòxics en els treballs de pous. 

 Presència d'amiant en operacions d'excavació, demolició, enderroc i / o rehabilitació. 

 Nivell acústic dels treballs i del seu entorn. 

 Identificació i avaluació de la presència de dissolvents orgànics en l'atmosfera, (pintures, vernissos, laques, etc.). 

 Productes de neteja utilitzats en façanes. 

 Productes fluids d'aïllament. 

 Projecció de fibres. 
 
Totes mesuraments i avaluacions necessàries per garantir les condicions d'higiene de l'obra, es realitzaran 
mitjançant l'ús dels aparells tècnics especialitzats amb control de calibratge, i manejats per personal degudament 
qualificat. 
Els informes d'estat i avaluació, seran lliurats a la Coordinació d'Obra ia la Direcció Facultativa, per al seu estudi i 
anàlisi de decisions. 
 
 
AVALUACIÓ I DECISIÓ SOBRE ALTERNATIVES DE SEGURETAT A LES INICIALMENT PROPOSTES PEL PLA 
DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra, sempre que ho consideri convenient i per avaluar les 
alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat, utilitzarà els següents criteris tècnics: 
 
1r Respecte a les proteccions col·lectives: 
 
1. El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d'una proposta alternativa, no tindran més riscos o de major 
entitat, que els que té la solució d'un risc decidit inicialment. 
2. La proposta alternativa, no exigirà fer un major nombre de maniobres que les exigides per la proposta a substituir. 
Doncs s'entén que a major nombre de maniobres, major quantitat de riscos. 
3. Una protecció col·lectiva no serà substituïda per equips de protecció individual. 
4. No augmentarà els costos econòmics previstos. 
5. No implicarà un augment del termini d'execució d'obra. 
6. No serà de qualitat inferior a la prevista inicialment. 
7. Les solucions previstes, que estiguin comercialitzades i ofereixin garanties de bon funcionament, no podran ser 
substituïdes per altres de tipus artesanal, (fabricades en taller o en l'obra), llevat que aquestes es justifiquin 
mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols tècnics, la realització de les proves de càrrega que 
correspongui i la signatura d'un tècnic competent que es responsabilitzi del seu canvi. 
 
2n Respecte als equips de protecció individual: 
 
1. Les propostes alternatives no seran d'inferior qualitat a les previstes inicialment. 
2. No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s'efectua la presentació d'una completa justificació 
tècnica, que raoni la necessitat d'un augment de la qualitat, de les prestacions i millori la seguretat. 
 
3r Respecte a altres aspectes contemplats per a l'obra: 
 
1. En el Pla de Seguretat i Salut, s'inclourà el document de 'Coordinació d'activitats empresarials de l'obra', donant 
una còpia a totes les empreses participants del procés constructiu, i el contingut i estructura s'ajusta a les 
recomanacions de la 2a Edició de la Guia tècnica per a l'Avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de 
construcció, on s'ofereixen criteris per aplicar el RD 1627/1997 en aquesta obra: 
  

 Mesures concretes a implantar per controlar els riscos derivats de la concurrència d'empreses: Per contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Forma de dur a terme la coordinació d'activitats empresarials dins de l'obra: Establint els mitjans de coordinació 
concrets, actuacions encaminades a coordinar les actuacions de les empreses, etc. 

 Definició de les obligacions preventives per a cadascuna de les empreses que intervenen en l'obra. 

 Canals de comunicació entre empreses i treballadors autònoms: Implementant les TICs a les obres, i aportant 
eines que faciliten aquesta implantació. 

 Planificació de les activitats preventives integrades en el planning d'obra: Establint les dates d'implantació i 

retirada dels mitjans de protecció col·lectiva (Baranes, Xarxes, Marquesines, Tancament d'obra, etc.), De la 
senyalització, de les instal·lacions o locals annexos , etc. 

 Implantació en obra del Pla de Seguretat: Definint responsabilitats i funcions, coordinant i protocol·litzant les 
actuacions en l'obra i establint els processos i procediments en matèria de Seguretat i Salut durant el procés 
constructiu. 

 
 
CONDICIONS PARTICULARS PER ALS AGENTS INTERVINENTS EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU: 
 
A) EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
 
Si el nombre de treballadors no excedeix de 50, no és necessària la constitució d'un Comitè de Seguretat i Salut en 
el treball, no obstant això es recomana la seva constitució conforme al disposat en l'article 38 de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, amb les competències i facultats que li reconeix l'article 39.  
 
B) DELEGATS DE PREVENCIÓ (Article 35 de la Llei 31/1995).  
 
1. Els Delegats de Prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos en el treball. Els Delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del 
personal, en l'àmbit dels òrgans de representació previstos en les normes que es refereix l'article 34 d'aquesta Llei, 
conformement a la següent escala: 
 

De 50 fins 100 treballadors 2 Delegats de Prevenció 

De 101 fins 500 treballadors 3 Delegats de Prevenció 

De 501 fins 1.000 treballadors 4 Delegats de Prevenció 

De 1.001 fins 2.000 treballadors 5 Delegats de Prevenció 

De 2.001 fins 3.000 treballadors 6 Delegats de Prevenció 

De 3.001 fins 4.000 treballadors 7 Delegats de Prevenció 

De 4.001 en davant 8 Delegats de Prevenció 

 
En les empreses de fins a trenta treballadors el Delegat de Prevenció serà el Delegat de Personal.  
En les empreses de trenta-u a quaranta-nou treballadors haurà un Delegat de Prevenció que serà triat per i entre els 
Delegats de Personal.  
A l'efecte de determinar el nombre de Delegats de Prevenció es tindran en compte els següents criteris:  
 
a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any es computaran com treballadors 
fixos de plantilla.  
b) Els contractats per terme de fins a un any es computaran segons el nombre de dies treballats en el període d'un 
any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció es computaran com un treballador més.  
 
Segons l'Art.36. de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals són competències dels Delegats de Prevenció: 
 

a) Col·laborar amb l'adreça de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.  
b) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l'execució de la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals.  
c) Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions que es refereix 
l'article 33 de la present Llei.  
d) Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 

 
En les empreses que, d'acord amb el disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de 
Seguretat i Salut per no arribar a el nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències 
atribuïdes a aquell en la present Llei seran exercides pels Delegats de Prevenció.  
 
2. En l'exercici de les competències atribuïdes als Delegats de Prevenció, aquests estaran facultats per a:  
 

a) Acompanyar als tècnics en les avaluacions de caràcter preventiu del medi ambient de treball, així com, en 
els termes previstes en l'article 40 d'aquesta Llei, als Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i 
verificacions que realitzin en els centres de treball per a comprovar el compliment de la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals, podent formular davant ells les observacions que estimin oportunes.  



 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR GIMENO, AL TERME MUNICIPAL DE DE SANT JOAN DESPÍ .EXP. 2161/17 

 
 
 

13 

 
b) Tenir accés, amb les limitacions previstes en l'apartat 4 de l'article 22 d'aquesta Llei, a la informació i 
documentació relativa a les condicions de treball que siguin necessàries per a l'exercici de les seves funcions i, 
en particular, a la prevista en els articles 18 i 23 d'aquesta Llei. Quan la informació està‚ subjecta a les 
limitacions ressenyades, només podrà ser subministrada de manera que es garanteixi el respecte de la 
confidencialitat. 
c) Ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors una vegada que aquell 
hagués tingut coneixement d'ells, podent presentar-se, àdhuc fora de la seva jornada laboral, en el lloc dels 
fets per a conèixer les circumstàncies dels mateixos. 
d) Rebre de l'empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans 
encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l'empresa, així com dels organismes competents per a 
la seguretat i la salut dels treballadors, sense perjudici del disposat en l'article 40 d'aquesta Llei en matèria de 
col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
e) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions 
de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els 
treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu. 
f) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció 
de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè 
de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
g) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es 
refereix l'apartat 3 de l'article 21 . 
h) Realitzar visites als llocs de treball per a exercir una labor de vigilància i control de l'estat de les condicions 
de treball, podent, a tal fi, accedir a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els 
treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu.  
i) Recaptar de l'empresari l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció 
de la seguretat i la salut dels treballadors, podent a tal fi efectuar propostes a l'empresari, així com al Comitè 
de Seguretat i Salut per a la seva discussió en el mateix.  
j) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats que es 
refereix l'apartat 3 de l'article 21.  
 

3. Els informes que hagin d'emetre els Delegats de Prevenció a tenor del disposat en la lletra c) de l'apartat 1 
d'aquest article haurien d'elaborar-se en un termini de quinze dies, o en el temps imprescindible quan es tracti 
d'adoptar mesures dirigides a prevenir riscos imminents. Transcorregut el termini sense haver-se emès l'informe, 
l'empresari podrà posar en pràctica la seva decisió. 
4. La decisió negativa de l'empresari a l'adopció de les mesures proposades pel delegat de Prevenció a tenor del 
disposat en la lletra f) de l'apartat 2 d'aquest article haurà de ser motivada. En les empreses que, d'acord amb el 
disposat en l'apartat 2 de l'article 38 d'aquesta Llei, no contin amb Comitè de Seguretat i Salut per no arribar a el 
nombre mínim de treballadors establert a aquest efecte, les competències atribuïdes a aquell en la present Llei seran 
exercides per. los Delegats de Prevenció. 
 
C) ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ( Articles 30 i 31 de la Llei 31/1995) 
 
1. En compliment del deure prevenció de riscos professionals, l'empresari designarà un o diversos treballadors per a 
ocupar-se d'aquesta activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada 
aliena a l'empresa.  
 
2. Els treballadors designats haurien de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels mitjans precisos i ser 
suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l'empresa, així com els riscos que estan exposats els 
treballadors i la seva distribució en la mateixa, amb l'abast que es determini en les disposicions que es refereix la 
lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei. Els treballadors que es refereix el paràgraf anterior col·laboraran 
entre si i, si escau, amb els serveis de prevenció.  
 
3. Per a la realització de l'activitat de prevenció, l'empresari haurà de facilitar als treballadors designats l'accés a la 
informació i documentació que es refereixen els articles 18 i 23 de la present Llei. 
 
4. Els treballadors designats no podran sofrir cap perjudici derivat de les seves activitats de protecció i prevenció dels 
riscos professionals en l'empresa. En l'exercici d'aquesta funció, dites treballadors gaudiran, en particular, de les 
garanties que per als representants dels treballadors estableixen les lletres a), b) i c) de l'article 68 i l'apartat 4 de 
l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Aquesta garantia arribarà a també als treballadors 
integrants del servei de prevenció, quan l'empresa decideixi constituir-lo d'acord amb el disposat en l'article següent.  
Els treballadors que es refereixen els paràgrafs anteriors haurien de guardar sigil professional sobre la informació 
relativa a l'empresa a la qual tinguessin accés com a conseqüència de l'acompliment de les seves funcions.  
 

5. En les empreses de menys de sis treballadors, l'empresari podrà assumir personalment les funcions assenyalades 
en l'apartat 1, sempre que desenvolupi de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tingui la capacitat 
necessària, en funció dels riscos que estiguin exposats els treballadors i la perillositat de les activitats, amb l'abast 
que es determini en les disposicions que es refereix la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 6 de la present Llei.  
 
6. L'empresari que no hagués concertat el Servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a l'empresa 
haurà de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria o avaluació externa, en els termes que 
reglamentaris establerts. 
 
Els Serveis de prevenció aliens, segons Articulo 19 del Reial decret 39/1997 haurien d'assumir directament el 
desenvolupament de les funcions assenyalades en l'apartat 3 de l'articulo 31 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals que haguessin concertat, tenint present la integració de la prevenció en el conjunt d'activitats de l'empresa i 
en tots els nivells jeràrquics de la mateixa, sense perjudici que puguin subcontractar els serveis d'altres professionals 
o entitats quan sigui necessari per a la realització d'activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions 
de gran complexitat. D'altra banda l'apartat 3 de l'Article 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix:  
7. Els serveis de prevenció haurien d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l'assessorament i suport que 
precisi en funció dels tipus de risc en ella existents i referent a:  
 

a) El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.  
b) L'avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors en els termes 
previstos en l'article 16 d'aquesta Llei.  
c) La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la 
seva eficàcia. 
d) La informació i formació dels treballadors.  
e) La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.  
f) La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball. 
 

D) RECURSOS PREVENTIUS EN L’OBRA 
 
D1) Funcions que haurien de realitzar.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la 
Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals), aquests haurien de:  
 

a) Tenir la capacitat suficient  
b) Disposar dels mitjans necessaris  
c) Ser suficients en nombre  
 

Haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el centre de treball durant el 
temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
La presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de 
treball i, per tant, el control del risc.  
En el document de la Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut s'especifiquen detalladament aquelles unitats 
d'aquesta obra en les quals des del projecte es considera que pot ser necessària la seva presència per algun 
d'aquests motius: 
 

a) Perquè els riscos poden veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per 
la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el 
control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.  
b) Perquè es realitzen activitats o processos que reglamentàriament són considerats com perillosos o amb 
riscos especials 

 
Seran treballadors de l'empresa designats pel contractista, que posseiran coneixements, qualificació i experiència 
necessaris en les activitats o processos pels quals ha estat necessària la seva presència i contaran amb la formació 
preventiva necessària i corresponent, com a mínim a les funcions de nivell bàsic. 
 
D2) Forma de portar a terme la presència dels recursos preventius.  
 
Per a donar compliment a l'Article segon del RD 604/2006 sobre Modificació del Reial decret 1627/1997, pel qual 
s'introduïx una disposició addicional única en el RD 1627/1997, la forma de portar a terme la presència dels recursos 
preventius es realitzarà de la següent manera :  
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 En el document de la Memòria de Seguretat es detallen les unitats d'obra per a les quals és necessària la 
seva presència, (en funció dels Article 1 apartat Vuit del RD 604/2006).  

 Si en una unitat d'obra és requerida la seva presència, igualment en el document de la Memòria de 
Seguretat s'especifiquen molt detalladament mitjançant un check-list, les activitats de Vigilància i Control que 
haurà de realitzar el recurs preventiu.  

 Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les 
instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals 
circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir 
les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes. 

 Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures 
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera 
immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de 
modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 

3.4. Obligacions en relació a la llei 32/ 2006 
 
A) Registre d'Empreses Acreditades.  
 
Tal com s'estableix en l'Article 3 del RD 1109/2007, les empreses d'aquesta obra, amb caràcter previ a l'inici de la 
seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o subcontractistes estaran inscrites en el 
"Registre d'empreses contractistes", dependent de l'autoritat laboral competent.  
A tal fi haurien de proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa 
la seva "Clau individualitzada d'identificació registral".  
 
Les empreses comitents exigiran aquesta certificació relativa a aquesta inscripció en el Registre, a totes les seves 
empreses subcontractistes dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte. La certificació haurà de ser 
oficial, és a dir emesa per l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la 
sol·licitud i tal com s'estableix en l'actual normativa, tindrà efectes amb independència de la situació registral 
posterior de l'empresa afectada.  
 
L'exigència d'aquest certificat per l'empresa comitent serà obligatòria en l'obra, per a complir amb el deure vigilar el 
compliment per aquesta empresa subcontractista de les obligacions establertes en l'article 4, apartats 1 i 2, de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre. Amb aquest acte, l'empresa comitent quedarà exonerada legalment durant la vigència del 
contracte i amb caràcter exclusiu per a aquesta obra de construcció, de la responsabilitat prevista en l'article 7.2 de 
la citada Llei, per al supòsit d'incompliment per aquest subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre 
 
 
B) Percentatge mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.  
 
Les empreses que siguin contractades o subcontractades habitualment per a la realització de treballs en l'obra 
haurien de contar, en els termes que s'estableixen en el RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats 
amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 de 
la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter indefinit:  
 

 no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 

 no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 

 a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  
 
A l'efecte del còmput del percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit que s'estableix, s'han aplicat 
les següents regles:  
 

a) Es pren com període de referència els dotze mesos naturals complets anteriors al moment del càlcul. No 
obstant això, en empreses de nova creació es prendran com període de referència els mesos naturals 
complets transcorreguts des de l'inici de la seva activitat fins al moment del càlcul, aplicant les regles 
següents en funció del nombre de dies que comprengui el període de referència.  
b) La plantilla de l'empresa es calcularà pel quocient que resulta de dividir per tres-cents seixanta-cinc el 
nombre de dies treballats per tots els treballadors per compte aliè de l'empresa.  
c) El nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit es calcularà pel quocient que resulti de dividir 
per tres-cents seixanta-cinc el nombre de dies treballats per treballadors contractats amb tal caràcter, 
inclosos els fixos discontinus.  
d) Els treballadors a temps parcial es computaran en la mateixa proporció que representi la durada de la 

seva jornada de treball respecte de la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable.  
e) A l'efecte del còmput dels dies treballats previst en les lletres anteriors, es comptabilitzaran tant els dies 
efectivament treballats com els de descans setmanal, els permisos retribuïts i dies festius, les vacances 
anuals i, en general, els períodes que es mantingui l'obligació de cotitzar. 
f) En les cooperatives de treball associat es computaran a aquests efectes tant als treballadors per compte 
d'un altre com als socis treballadors. Els socis treballadors seran computats de manera anàloga als 
treballadors per compte d'un altre, atenent a: 
 

a) La durada del seu vincle social. 
b) Al fet de ser socis treballadors a temps complet o al temps parcial, i 
c) Que hagin superat la situació de prova o no. 

 
L'empresa comitent rebrà justificació documental per escrit mitjançant acta en el moment de formalitzar la 
subcontractació, i en la qual es manifesti el compliment dels percentatges anteriors. 
 
 
C) Formació de recursos humans de les empreses.  
 
Conforme s'especifica en el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació dels recursos 
humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 1109/2007, es justificarà en 
aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes condicions: 
 

 a) Targeta Professional de la Construcció: Conforme el que estableix l'article 10.3 de l'esmentada Llei 
32/2006 i com a forma d'acreditar la formació específica rebuda pels treballadors en matèria de prevenció de 
riscos laborals, serà exigible la cartilla o carnet professional mitjançant l'anomenada 'Targeta Professional de 
la Construcció' (TPC), l'objectiu és implantar com a única via d'acreditació i és la preferentment exigible en 
aquesta obra. 
 
 b) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la 
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en les obres de 
construcció. 
 
 c) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que 
l'empresa compta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions 
de direcció i han rebut la formació necessària per integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les 
seves activitats i decisions. 

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada com la Fundació Laboral de la Construcció, l'autoritat 
laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no 
inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa. 
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció. 

 
D) Llibre de subcontractació  
 
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de 
l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model establert. 
El Llibre de Subcontractació serà habilitat per l'autoritat laboral corresponent. 
S'anotarà en el mateix a la persona responsable de la coordinació de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra 
així com qualsevol canvi de coordinador de seguretat i salut que es produeixi durant l'execució de l'obra, conforme 
s'estableix en el RD 337/2010. 
 
En aquest Llibre de subcontractació el contractista haurà de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels 
treballs, i amb anterioritat a l'inici d'aquests, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en l'obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms inclosos en l'àmbit d'execució del seu contracte, contenint tots les 
dades que s'estableixen en el Reial decret 1109/2007 i en l'Article 8.1 de la Llei 32/2006.  
 
El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació en l'obra de construcció fins a la completa terminació 
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de l'encàrrec rebut del promotor. Així mateix, haurà de conservar-lo durant els cinc anys posteriors a la finalització de 
la seva participació en l'obra. En ocasió de cada subcontractació, el contractista haurà de procedir de la següent 
manera: 
 
a) En tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, a fi de que aquest, 
disposi de la informació i la transmeti a les altres empreses contractistes de l'obra, en cas d'existir, a l'efecte de que, 
entre altres activitats de coordinació, aquestes puguin donar compliment al disposat en article 9.1 de la Llei 32/2006, 
de 18 d'octubre, quant a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives 
cadenes de subcontractació.  
 
b) També en tot cas, haurà de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les 
diferents empreses incloses en l'àmbit d'execució del seu contracte que figurin identificats en el Llibre de 
Subcontractació.  
 
c) Quan l'anotació efectuada suposi l'ampliació excepcional de la subcontractació prevista en l'article 5.3 de la Llei 
32/2006, de 18 d'octubre, a més del previst en les dues lletres anteriors, el contractista haurà de posar-lo en 
coneixement de l'autoritat laboral competent mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la 
seva aprovació per la direcció facultativa, d'un informe d'aquesta en el qual s'indiquin les circumstàncies de la seva 
necessitat i d'una còpia de l'anotació efectuada en el Llibre de Subcontractació.  
 
d) En les obres d'edificació a les quals es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, una 
vegada finalitzada l'obra, el contractista lliurarà al director d'obra una còpia del Llibre de Subcontractació degudament 
emplenat, perquè ho incorpori al Llibre de l'Edifici. El contractista conservarà en el seu poder l'original.  
 

Procediment a realitzar en cada subcontractació 
 

En ocasió de cada subcontractació, el 
contractista haurà de procedir de la 

següent manera 

  

Comunicació al Coordinador de 
Seguretat 

    

Comunicació al Representant dels 
Treballadors 

    
Si l'anotació efectuada suposa l'ampliació excepcional 

de la subcontractació 
 

Ho posarà en coneixement de l'autoritat 
laboral competent 

    
Si l'obra d'edificació se li aplica la Llei 38/1999, de 5 de 

novembre 
 

 Lliurar una còpia perquè s'incorpori al 
Llibre de l'Edifici 

 
 
I) Llibre registre en les obres de construcció.  
 
De conformitat amb el disposat en l'article 8.3 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, l'obligació de l'empresa principal de 
disposar d'un llibre registre en el qual es reflecteixi la informació sobre les empreses contractistes i subcontractistes 
que comparteixin de forma continuada un mateix centre de treball, establert en l'article 42.4 de l'Estatut dels 

Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, és complerta en aquesta obra de construcció 
inclosa en l'àmbit d'aplicació de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, mitjançant la disposició del Llibre de 
Subcontractació per cada empresa contractista.  
 
F) Modificacions del Reial decret 1627/1997, de 24 octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció i que són tingudes en compte en aquesta obra.  
 
Anotacions en el llibre d'incidències:  
 
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, haurien de notificar-la al 
contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol 
incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per 
a això, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. 
En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior 
o si, per contra, es tracta d'una nova observació.  
   
 
 

3.5. Segurs 
 
SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL I TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ I MUNTATGE. 
 

 Serà preceptiu en l'obra, que els tècnics responsables disposen de cobertura de responsabilitat civil professional; 
així mateix l'Empresari Principal (Contractista) ha de disposar de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de 
la seva activitat industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com a constructor pels danys a terceres 
persones de què pugui resultar responsabilitat civil extracontractual a càrrec seu, per fets nascuts de culpa o 
negligència; imputables al mateix o a persones de què ha de respondre; s'entén que aquesta responsabilitat civil 
ha de quedar ampliada al camp de la responsabilitat civil patronal. 

 L'Empresa Principal (Contractista) es veu obligat a la contractació del seu càrrec en la modalitat de tot risc a la 
construcció durant el termini d'execució de l'obra amb ampliació d'un període de manteniment d'un any, comptat 
a partir de la data de terminació definitiva de l'obra. 
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4. Condicions facultatives 
 
4.1. Coordinador de seguretat i salut 
 
Aquesta figura de la Seguretat i Salut va ser creada pels Articles 3, 4, 5 i 6 de la Directiva 92/57 C.E.E. -Disposicions 
mínimes de seguretat i salut que s'han d'aplicar a les obres de construccions temporals o mòbils-. El Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre trasllada al nostre Dret Nacional aquesta normativa incloent en el seu àmbit d'aplicació 
qualsevol obra pública o privada en què es realitzen treballs de construcció o enginyeria civil. 
En l'Article 3 del Reial Decret 1627/1997 se regula la figura dels Coordinadors en matèria de seguretat i salut, el text 
de la qual es transcriu a continuació : 
 
Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut.  
 
1. En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1627/97, quan en l'elaboració del projecte d'obra 
intervinguin diversos projectistes, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004) designarà 
un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.  
2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms, el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004), abans de l'inici dels 
treballs o tan prompte com es constate la dita circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra.  
3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.  
4. La designació dels coordinadors no eximirà el promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 
171/2004) de les seves responsabilitats.  
 

 En l'article 8 del Reial Decret 1627/1997 reflexa els principis generals aplicables al projecte d'obra. 
 

A més, conforme s'estableix en el Reial decret 1109/2007, el Coordinador de Seguretat haurà de:  
 
a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en 
l'obra.  
 
b) En relació amb llibre de subcontractació: Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació 
anotada al Coordinador de seguretat i salut.  
 
c) En relació amb les anotacions en el llibre d'incidències: Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, la notificarà al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels 
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, 
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, 
especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, 
es tracta d'una nova observació.  
 
d) En relació amb avís previ: L'avís previ es redactarà conformement al disposat en l'annex III del reial decret 
1627/1997 i haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-se en el cas que s'incorporin a l'obra un 
Coordinador de seguretat i salut o contractistes no identificats en l'avís inicialment remès a l'autoritat laboral. 

 

4.2. Obligacions en relació amb la seguretat especifiques per a l´obra 
projectada relatives a contractistes, subcontractistes i treballadors autónoms 
 
L'empresa contractista amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà complir les obligacions de Seguretat i Salut, i 
que són d'assenyalar les següents obligacions:  
 
a) Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.  
 
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les empreses 
subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades en els 
documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.  

 
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o 
autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma 
immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les de 
posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, fer 
les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots els 
treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms.  
 
f) D'acord s'estableix al V CONVENI GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓ, en el seu Article 18. - Ingrés en el treball: 
Es prohibeix emprar a treballadors menors de 18 anys per a l'execució de treballs en aquesta obra, sense perjudici 
del que estableix l'article 25 referent al contracte de formació. 
Per tant i atenent a aquest article, els treballadors menors de 18 anys en aquesta obra, no podran ser contractats 
excepte mitjançant un contracte de formació (art. 25.4). 
 
Per a aquests treballadors, s'haurà d'establir un rigorós control i seguiment en obra, tal com s'estableix en la LPRL, 
en l'Article 27: Protecció dels menors: 

 Abans de la incorporació al treball de joves menors de divuit anys, i prèviament a qualsevol modificació important 
de les seves condicions de treball, haurà d'efectuar una avaluació dels llocs de treball a ocupar pels mateixos, a 
fi de determinar la naturalesa, el grau i la durada de la seva exposició, en qualsevol activitat susceptible de 
presentar un risc específic referent a això, a agents, processos o condicions de treball que puguin posar en perill 
la seguretat o la salut d'aquests treballadors.  

 A tal fi, l'avaluació tindrà especialment en compte els riscos específics per a la seguretat, la salut i el 
desenvolupament dels joves derivats de la seva falta d'experiència, de la seva immaduresa per a avaluar els 
riscos existents o potencials i del seu desenvolupament encara incomplet.  

 
En tot cas, s'informarà a dites joves i als seus pares o tutors que hagin intervingut en la contractació, conforme al 
disposat en la lletra b) de l'article 7 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel reial decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de la seva 
seguretat i salut 
 

Menors de 18 anys NO PODEN  Menors de 18 anys SI HAN DE  

 Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 
6:00 AM)  

 Realitzar més de 8 hores de treball  

 Realitzar hores extraordinàries Manejar un 
vehicle de motor  

 Operar un carretó elevador  

 Manejar i / o utilitzar maquinària d'obra 
accionada per motor.  

 Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  

 Treballar on existeixi risc d'exposició a 
radiació (en presència de treballs de 
soldadura)  

 Treballar a un altura superior a 4,00mt, tret 
que es trobi en pis continu, estable i 
suficientment protegit.  

 Treballar en bastides.  

 Transportar a braç càrregues superiors a 
20kg. 

  Transportar amb carretó càrregues 
superiors a 40kg.  

 

 Complir totes les normes de seguretat 
establertes  

 Usar i mantenir els equips de protecció 
individual que se li facilitin, atenent a 
les instruccions donades  

 Informar immediatament a la seva 
superior sobre qualsevol perill de 
seguretat o salut que detectés. 

 
 
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra de tal manera que no 
es vegin exposades a riscos que puguin causar danys o seqüeles. 
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 Dones embarassades NO PODEN   Dones embarassades SI HAN DE  

 Realitzar treballs nocturns (20.00 PM a 
6:00 AM)  

 Realitzar més de 8 hores de treball 
Realitzar hores extraordinàries  

 Col·laborar en treballs de demolició o 
apuntalament  

 Treballar on existeixi risc d'exposició a 
radiació (en presència de treballs de 
soldadura) 

 Treballar en llocs o activitats on 
existeixi risc de caigudes al mateix 
nivell o a diferent nivell.  

 Treballar en llocs o activitats on 
existeixi el risc de cops o atrapaments  

 Treballar en bastides.  

 Transportar a braç carregues  

 

 Complir totes les normes de seguretat 
establertes  

 Usar i mantenir els equips de protecció 
individual que se li facilitin, atenent a 
les instruccions donades  

 Rebutjar treballs que puguin suposar 
un risc per a la seva salut  

 Informar immediatament a la seva 
superior sobre qualsevol perill de 
seguretat o salut que detectés.  

 
 
h) Complir l'expressat en l'apartat d'actuacions en cas d'accident laboral.  
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas 
d'accident laboral.  
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les 
condicions expressades en la mateixa.  
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
l) Col·laborar amb Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic preventiva dels possibles imprevists del Projecte o bé 
sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa durant 
les obres.  
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de: 
 
 
1º-REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho presentarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE 
SEGURETAT:  
 
Segons estableix el Reial Decret 337/2010 Article tercer (Modificació del Reial Decret 1627/1997), la comunicació 
d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs i es 
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. La comunicació d'obertura 
inclourà el pla de seguretat i salut. 
 
3º-AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL:  
 
Conforme s'estableix en la disposició addicional segona del Reial Decret 337/2010 (Modificació del Reial Decret 
1627/1997), l'avís previ a l'autoritat laboral en les obres de construcció s'ha d'entendre realitzat a la comunicació 
d'obertura. 
 
4º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DEL PLA DE SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com les 
Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat.  
Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de 
Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti.  
 

5º-COMUNICACIÓ A LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS DE LA CONCURRÈNCIA DE DIVERSES EMPRESES EN UN MATEIX CENTRE DE TREBALL I DE 
LES SEVES ACTUACIONS:  
 
Es comunicarà a les Empreses concurrents i Treballadors Autònoms de les situacions de concurrència d'activitats 
empresarials en el centre de treball i la seva participació en tals situacions en la mesura que repercuteixi en la 
seguretat i salut dels treballadors per ells representats. 
En aquesta comunicació se sol·licitarà a totes les empreses concurrents (subcontractistes) informació per escrit quan 
alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus o molt greus.  
 
6º-NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i Salut 
en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra.  
 
7º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES CONCORRENTS (SUBCONTRACTISTES) DELS SEUS 
REPRESENTANTS DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra 
amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
8º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
9º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA:  
 

 Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per: Tècnic de 
Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista  

 Recursos Preventius.  

 Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms.  

 Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual 
representen.  
 
10º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA:  
 
El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en aquest Plec de Condicions Particulars : 
Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR CADASCUNA DE LES 
DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU:  
 
(Les empreses de prevenció, la direcció facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els 
treballadors autònoms, etc. disposaran d'aquesta informació.) 
 
A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les diferents 
funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'Empresari titular 
del centre de treball (Promotor), conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97 .  
En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra”:  
 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:  
 

1º. AL prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o 
fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.  
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b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que l'Empresari Principal (contractista) i si escau, les empreses 
concurrents (subcontractistes) i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de 
l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra 
i, en particular, en les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l'Empresari Principal (contractista) i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa 
assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i ara desenvolupada pel RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.  
 
A tenor de l'establert en el RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'Article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals, i segons estableix l'Article 3 del RD 171/2004, el Coordinador d'activitats empresarials (en l'obra 
Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional primera apartat -c- del RD 171/2004) garantirà el 
compliment de:  
 
a) L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva establerts en l'article 15 de la Llei 31/1995, 
per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
b) L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.  
 
c) El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan 
puguin generar-se riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats 
incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut dels treballadors.  
 
d) L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar als treballadors de les empreses 
concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.  
Conforme s'indica en l'Article 8 del RD 171/2004, haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de l'obra.  
 
A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva 
utilització. 
 
En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en 
l'obra.  
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat 
i salut.  
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest.  
En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament 
anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació efectuada suposa 
una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació 

 
 
B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 
El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de Seguretat i Salut en 
execució d'obra. Les funcions específica del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals comprendran 
com a mínim:  
 

 Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o 
Direcció facultativa de la mateixa.  

 Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  

 Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això 

amb el Coordinador de Seguretat i Salut 

 Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.  

 Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions 
mensuals de la mateixa.  

 Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.  

 Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució 
d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, 
realitzant les funcions a peu d'obra. 

 
El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions 
col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans, del reconeixement mèdic a:  
 

- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- a la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 
Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb caràcter 
exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra, les 
quals comprendran com a mínim:  
 

 Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de Seguretat i 
Salut 

 Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva empresa 
en la seva especialitat.  

 Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.  

 Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista.  

 Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la 
mateixa.  

 Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a la seva especialitat 

 Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i 
col·lectives.  

 Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de ser 
l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les 
seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT. 
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 

 Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

 Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.  

 Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en el 
Pla.  

 Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.  

 Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a la 
seva actuació en l'obra 

 Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu.  

 Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  

 Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.  

 Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  

 Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual.  
 
E) OBLIGACIONS QUE HAURÀ DE REALITZAR L'EMPRESA PRINCIPAL (CONTRACTISTA) I LES EMPRESES 
CONCORRENTS (SUBCONTRATAS) D'AQUESTA OBRA EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT  
 
1. L'Empresari Principal (contractista principal) elaborarà un Pla de Seguretat i Salut, en el qual inclourà les unitats 
d'obra realitzades. Per a això es tindrà present d'una banda l'Estudi de Seguretat proporcionat per l'Empresari titular 
del centre de treball (Promotor), i d'altra banda la pròpia avaluació inicial de Riscos de l'Empresa Principal.  
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L'empresari Principal abans de l'inici de l'activitat en el seu centre de treball, està obligat a exigir formalment (Article 
10 RD 171/2004) a les empreses Concurrents i treballadors autònoms, acreditació per escrit que disposin de 
l'avaluació dels riscos i de planificació de l'activitat preventiva i si aquestes empreses han complert les seves 
obligacions de formació i informació als treballadors.  
 
A aquests efectes, les subcontractes i treballadors autònoms desenvoluparan l'apartat corresponent al Pla de 
Seguretat de les seves respectives unitats d'obra, partint igualment d'una banda de l'Estudi de Seguretat 
proporcionat per l'Empresari titular del centre de treball (Promotor), i d'altra banda de la pròpia avaluació inicial de 
Riscos de cada empresa o activitat.  
 
El Pla de Seguretat i Salut, de l'empresari principal es modificarà si escau adaptant-lo, en virtut de les propostes i 
documentació presentades per cada Empresa Concorrent i treballador autònom. D'aquesta manera el Pla de 
Seguretat i Salut recollirà i haurà tingut en compte: 
 
 
a) La informació rebuda de l'empresari Titular per mitjà de l'Estudi de Seguretat o Estudi Bàsic. 
b) L'avaluació inicial de riscos de l'empresari Principal.  
c) L'avaluació inicial de riscos dels empresaris concurrents i treballadors autònoms.  
d) Els procediments de treball adaptats a les característiques particularitzades de l'obra de cada empresa concorrent 
i treballador autònom extrets de les seves respectives avaluacions inicials de riscos. 
 
Per això, el Pla de Seguretat i Salut d'aquesta obra constituirà una veritable avaluació de riscos adaptada a la realitat 
de l'obra i servirà com instrument bàsic per a l'ordenació de l'activitat preventiva de l'obra 
 
2. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes (és a dir Empresa Principal i 
Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004) haurien de:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7 . 
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les obligacions sobre 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin 
d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 
 e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 
3. A tenor del disposat en l'Article 4 de la Llei 171/2004, quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats 
treballadors de dues o més empreses, aquestes haurien de cooperar en l'aplicació de la normativa de prevenció de 
riscos laborals:  
 
a) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de 
treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, en particular sobre aquells 
que puguin veure's agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d'activitats.  
La informació haurà de ser suficient i haurà de proporcionar-se abans de l'inici de les activitats, quan es produeixi un 
canvi en les activitats concurrents que sigui rellevant a efectes preventius i quan s'hagi produït una situació 
d'emergència. La informació es realitzarà per escrit quan alguna de les empreses generi riscos qualificats com greus 
o molt greus. 
b) Quan, com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents, es produeixi un accident de treball, 
l'empresari haurà d'informar d'aquell als altres empresaris presents en el centre de treball.  
c) Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, els empresaris 
haurien de comunicar-se immediatament tota situació d'emergència susceptible d'afectar a la salut o la seguretat dels 
treballadors de les empreses presents en el centre i treball.  
d) Haurien d'informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupin en el centre de 
treball que puguin afectar als treballadors de les altres empreses concurrents en el centre, havent de ser tinguda en 
compte pels diferents empresaris concurrents en l'avaluació dels riscos i en la planificació de la seva activitat 
preventiva, considerant els riscos que, sent propis de cada empresa, sorgeixin o s'agreugin precisament per les 
circumstàncies de concurrència que les activitats es desenvolupen.  
e) Cada empresari haurà d'informar als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència 

d'activitats empresarials en el mateix centre de treball.  
 
4. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els empresaris Concurrents inclosos l'Empresari Principal haurien 
de:  
 

 Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir 
present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració dels seus respectius Plans de Seguretat i Salut o part que li correspongui del Pla de Seguretat, 
així com per a la Planificació de la seva activitat preventiva en les quals evidentment també haurà tingut en 
compte l'Avaluació inicial de Riscos de la seva pròpia empresa.  

 Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  

 Comunicar als seus treballadors respectius la informació i instruccions rebudes del Coordinador de Seguretat 
i Salut.  

 
5. L'Empresari Principal (contractista principal) haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses contractista i subcontractistes.  
 
6. Els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 
171/2004) seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells 
contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes (és a dir Empresa Principal i Empreses Concurrents segons la Llei 
171/2004) respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
7. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i de l'Empresari titular del centre de treball 
(promotor) no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (és a dir a l'Empresa 
Principal i a les Empreses Concurrents segons la Llei 171/2004). 
 
8. Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir present el CAPÍTOL II Normes 
generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i especialment les establertes en l'Article 4. Requisits 
exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, 
en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció: 
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o 
instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació i 
treballs de pintura i neteja; sanejament.  
 
9. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 

 Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o 
subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  

 Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "Clau 
individualitzada d'identificació registral".  

 Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats 
amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 
de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter 
indefinit:  

 
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 

 De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit 
anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la 
formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de 
manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.  

 Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part 
de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model 
establert 
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F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.  
 
Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present:  
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a:  
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant 
l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 
2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagués establert.  
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, i 
les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en altura.  
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual.  
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de seguretat i salut.  
 
3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:  
 

 Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir 
present l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en 
l'elaboració de la seva Planificació de la seva activitat preventiva en l'obra en les quals evidentment també 
haurà tingut en compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.  

 Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  

 Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del 
Coordinador de Seguretat i Salut.  

 
 
G) OBLIGACIONS DELS RECURSOS PREVENTIUS.  
 
Conforme s'estableix en el Capítol IV, article 32 bis (afegit a la Llei 31/1995 per les modificacions introduïdes per la 
Llei de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals) i les seves posteriors modificacions mitjançant 
el RD 604/2006, aquests haurien de vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de romandre en el 
centre de treball durant el temps que es mantingui la situació que determini la seva presència.  
 
D'aquesta manera la presència dels recursos preventius en aquesta obra servirà per a garantir l'estricte compliment 
dels mètodes de treball i, per tant, el control del risc.  
 
De les activitats de vigilància i control realitzades en l'obra, el recurs preventiu estarà obligat conforme s'estableix en 
el RD 604/2006 a prendre les decisions següents :  
 

 Quan, com resultat de la vigilància, observi un deficient compliment de les activitats preventives, donarà les 
instruccions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives i posarà tals 
circumstàncies en coneixement del contractista perquè aquest adopti les mesures necessàries per a corregir les 
deficiències observades, si aquestes no haguessin estat encara resoltes.  

 Quan, com resultat de la vigilància, observi absència, insuficiència o falta d'adequació de les mesures 
preventives, haurà de posar tals circumstàncies en coneixement del contractista, que procedirà de manera 
immediata a l'adopció de les mesures necessàries per a corregir les deficiències i si escau a la proposta de 
modificació del pla de seguretat i salut en els termes previstos en l'article 7.4 del RD 1627/1997.  

 
 

4.3. Estudi de Seguretat i Salut i Estudi Bàsic de Seguretat 
 
Els Articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/1997 regulen el contingut mínim dels documents que formen part de tals 
estudis, així com per qui deuen ser elaborats, els quals reproduïm a continuació : 
 
Article 5. Estudi de seguretat i salut.  
 
L'estudi de seguretat i salut a què es refereix l'apartat 1 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent designat pel 
promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan hagi d'existir un coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà a aquest elaborar o fer que s'elabore, 
davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
1. L'estudi contindrà, com a mínim, els documents següents:  
 
a) Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que hagin d'utilitzar-se o la utilització dels 
quals pugui preveure's; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant aquest efecte les mesures 
tècniques necessàries per a això; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme al que assenyala 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives.  
Així mateix, s'inclourà la descripció dels serveis sanitaris i comuns que haurà d'estar dotat el centre de treball de 
l'obra, en funció del nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.  
En l'elaboració de la memòria hauran de tenir en compte les condicions de l'entorn en què es realitzi l'obra, així com 
la tipologia i característiques dels materials i elements que hagin d'utilitzar-se, determinació del procés constructiu i 
ordre d'execució dels treballs.  
b) Plec de condicions particulars en què es tindran en compte les normes legals i reglamentàries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra de què es tracte, així com les prescripcions que s'hauran de complir en 
relació amb les característiques la utilització i la conservació de les màquines, útils ferramentes, sistemes i equips 
preventius.  
c) Plànols en què es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor definició i comprensió de les 
mesures preventives definides en la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
d) Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball que hagin estat definits o 
projectats.  
e) Pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstos per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i 
salut.  
 
2. Tal estudi haurà de formar part del projecte d'execució d'obra o, si és el cas, del projecte d'obra, ser coherent amb 
el contingut del mateix i arreplegar les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització de 
l'obra. 
 
3. El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de seguretat i salut haurà de quantificar el conjunt de 
despeses previstos, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb referència al 
quadro de preus sobre el qual es calcula. Només podran figurar partides alçades en els casos d'elements o 
operacions de difícil previsió.  
Els mesuraments, qualitats i valoració arreplegues en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista (empresari principal) segons el RD 171/2004 
en el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7, amb justificació prèvia tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. A estos 
efectes el pressupost de l'estudi de seguretat i salut haurà d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un 
capítol més del mateix.  
No s'inclouran en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per la correcta execució professional 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats.  
 
4. L'estudi de seguretat i salut a què es refereixen els apartats anteriors haurà de tindre en compte si és el cas, 
qualsevol tipus d'activitat que es dugi a terme en l'obra, havent d'estar localitzades i identificades les zones en què es 
presten treballs inclosos en un o alguns dels apartats de l'annex ll, així com les seves corresponents mesures 
específiques.  
5. En tot cas, en l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a 
efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
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Article 6. Estudi bàsic de seguretat i salut.  
 
1. L'estudi bàsic de Seguretat i Salut a què es refereix l'apartat 2 de l'article 4 serà elaborat pel tècnic competent 
designat pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 171/2004). Quan hagi d'existir un 
coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte d'obra, li correspondrà aquest elaborar o 
fer que s'elabore, davall la seva responsabilitat, tal estudi.  
 
2. L'estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra. A aquest efecte, haurà de 
contemplar la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per 
a això; relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se conforme al que assenyala anteriorment, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir tals riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposen mesures alternatives. Si és el cas, tindrà en compte qualsevol altre tipus d'activitat que es 
dugi a terme en la mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o alguns dels 
apartats de l'annex ll. 
 
3. En l'estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.  
 
Tots els documents exigibles i el seu contingut han estat desenvolupats per a l'obra objecte d'aquest Estudi de 
Seguretat i formen part del mateix. 
 

4.4. Requisits respecte a la qualificació professional, formació i informació 
preventiva, consulta i participació del personal d`obra 
 
L'Empresa Principal (contractista) queda obligada a transmetre les informacions necessàries a tot el personal que 
intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els treballadors de la mateixa tinguin un coneixement dels riscos propis 
de la seva activitat laboral, així com de les conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les 
proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris.  
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la 
informació específica necessària, que tindran els següents objectius:  
 

 Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  

 Comprendre i acceptar la seva aplicació.  

 Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals.  

 Aquesta empresa Principal (contractista) permetrà la participació als treballadors, en el marc de totes les 
qüestions que afectin a la seguretat i a la salut en el treball, recollint suggeriments i propostes de millores 
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut al llarg de l'execució de l'obra. 

 
1º) ESTABLIMENT D'UN PLA DE FORMACIÓ:  
 
S'establirà mitjançant les Fitxes del Procediment constructiu de totes les unitats de l'obra.  
 
A cada operari haurà de lliurar-se la Fitxa de Procediment constructiu de les feines i tasques que ocupa, perquè 
tingui coneixement i sàpiga com realitzar la pràctica habitual de les seves funcions dintre de les mesures de 
seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva de l'obra. La Fitxa de procediment inclou:  
 

 El procés pràctic constructiu de realització de la unitat d'obra en qüestió.  

 Les mesures preventives a adoptar per a realitzar la mateixa amb les degudes garanties de seguretat.  

 Els mitjans auxiliars necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra.  

 Les Proteccions col·lectives necessàries.  

 Els EPIS necessaris.  

 Inclou també les fitxes de la Maquinària emprada, Tallers, Operadors, etc. que garanteixen la informació 
necessària sobretot el procés.  

 A l'incloure totes les Fitxes de Procediment necessàries en el procés constructiu de l'obra, estem establint en 
definitiva el Pla de Formació., i s'estableix com ha posat que es porti a terme les operacions de treball i es 
justifiquen totes les mesures de seguretat adoptades. 

 
2º) FORMACIÓ DELS RECURSOS HUMANS:  
 
Conforme s'estableix a l'Article 10. Acreditació de la formació preventiva dels treballadors de la Llei 32/2006, de 18 

d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, les empreses d'aquesta obra han de vetllar 
perquè tots els treballadors que prestin serveis en l'àmbit de la mateixa, tinguin la formació necessària i adequada al 
seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, per tal que coneguin els riscos i les mesures 
per prevenir-los. 
 
Conforme s'especifica en el V Conveni col·lectiu del sector de la construcció, el requisit de formació dels recursos 
humans a què es refereix l'article 4.2 a) de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre i en el RD 1109/2007, es justificarà en 
aquesta obra per totes les empreses participants mitjançant alguna d'aquestes condicions: 
 

 a) Targeta Professional de la Construcció: Conforme el que estableix l'article 10.3 de l'esmentada Llei 
32/2006 i com a forma d'acreditar la formació específica rebuda pels treballadors en matèria de prevenció de 
riscos laborals, serà exigible la cartilla o carnet professional mitjançant l'anomenada 'Targeta Professional de 
la Construcció' (TPC), l'objectiu és implantar com a única via d'acreditació i és la preferentment exigible en 
aquesta obra. 
 
 b) Certificació per l'empresari: Que l'organització preventiva de l'empresari expedeixi certificació sobre la 
formació específica impartida a tots els treballadors de l'empresa que prestin serveis en les obres de 
construcció. 
 
 c) Que s'acrediti la integració de la prevenció de riscos en les activitats i decisions: Que s'acrediti que 
l'empresa compta amb persones que, conforme al pla de prevenció de riscos d'aquella, exerceixen funcions 
de direcció i han rebut la formació necessària per integrar la prevenció de riscos laborals en el conjunt de les 
seves activitats i decisions. 
 

 
La formació es podrà rebre en qualsevol entitat acreditada com la Fundació Laboral de la Construcció, l'autoritat 
laboral o educativa per a impartir formació en matèria de prevenció de riscos laborals, haurà de tenir una durada no 
inferior a deu hores i inclourà, almenys, els següents continguts:  
 

1.º Riscos laborals i mesures de prevenció i protecció en el Sector de la Construcció.  
2.º Organització de la prevenció i integració en la gestió de l'empresa.  
3.º Obligacions i responsabilitats.  
4.º Costos de la sinistralitat i rendibilitat de la prevenció.  
5.º Legislació i normativa bàsica en prevenció.  

 
A més d'aquesta formació, a cada operari es lliurarà perquè en prengueu coneixement i dintre de les mesures de 
seguretat establertes en la Planificació de l'activitat preventiva, els manuals següents: 
 

 Manual de primers auxilis.  

 Manual de prevenció i extinció d'incendis.  

 Simulacres. 
 
Aquests manuals permetran als operaris tenir coneixement sobre les actuacions i bones pràctiques en el cas de 
primers auxilis o en cas d'emergència. 
El simulacre d'emergència inclòs en la informació, permetrà l'entrenament de l'operari per a estar preparat a plantar 
cara a situacions d'emergència.  
El lliurament d'aquesta documentació als treballadors es justificarà en un Acta. 
També s'informarà a les empreses concurrents (subcontractistes) i treballadors autònoms sobre les Mesures 
d'Emergència, les Actuacions en cas de Risc greu i Imminent.  
També se'ls farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència que tindrà vigor durant el 
desenvolupament de l'obra.  
Qualsevol treballador que s'incorpori a obra com a mínim haurà rebut les instruccions bàsiques impartides pels 
Serveis de Prevenció de l'Empresa Principal (Contractista) o el Tècnic de Seguretat i Salut a peu d'obra.  
Els treballadors deixaran constància amb la seva signatura en l'Acta corresponent. 
 
3º) INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:  
 
Es reunirà al personal d'Obra i se li informarà i lliurarà documentació sobre el procés constructiu, els Riscos que 
comporta, els equips de protecció Individual i Col·lectiu a utilitzar per cadascun. L'empresa Principal (contractista) 
transmetrà les informacions necessàries a tot el personal que intervingui en l'obra, amb l'objectiu que tots els 
treballadors de la mateixa, tinguin un coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les 
conductes a adoptar en determinades maniobres, i de l'ús correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de 
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protecció individual necessaris.  
Quan els treballadors s'incorporin en l'obra se'ls farà lliurament d'aquestes normes, havent de signar-les per a deixar 
constància en l'Acta corresponent d'aquest lliurament.  
Tot això realitzat amb la finalitat d'informar i conscienciar als treballadors dels riscos intrínsecs de la seva activitat i 
fer-los partícips de la seguretat integral de l'obra. També informarà sobre les Mesures d'Emergència, les Actuacions 
en cas de Risc greu i Imminent. 
Farà lliurament dels Manuals de Primers Auxilis i del Manual d'Emergència. Independentment de la informació de 
tipus convencional que rebin els treballadors, l'Empresa els transmetrà la informació específica necessària, que 
tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació. 
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
Independentment de la informació de tipus convencional que rebin els treballadors de les empreses concurrents 
(subcontractistes) i autònoms, l'Empresa Principal (contractista) els transmetrà la informació específica necessària, 
que tindran els següents objectius:  
 

a) Conèixer els continguts preventius establerts en aquest document en matèria de Seguretat i Salut.  
b) Comprendre i acceptar la seva aplicació  
c) Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 

4º) ESTABLIMENT D'UN SISTEMA DE CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS:  

 
Aquí es determina com i de quina manera funcional i operatiu, l'empresa Principal (contractista) permet i regula la 
participació als treballadors, en el marc de totes les qüestions que afectin a la Seguretat i a la Salut en el treball en 
aquesta obra, per a això li donarà unes - Fitxes de suggeriment de millora - , de tal manera que en elles el treballador 
pugui fer suggeriments i propostes de millores dels nivells de protecció de la Seguretat i la Salut al llarg de l'execució 
de l'obra. 
 
 

4.5. Vigilància de la salut 
 
4.5.1. Accident laboral 
 
Actuacions 
 

 L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Aquests fracassos poden ser 
deguts a multitud de causes, entre les que destaquen les de difícil o nul control, per estar influïdes de manera 
important pel factor humà. 

 En cas d'accident laboral s'actuarà de la manera següent: 
 

a) L'accidentat és el més important i per tant se li atendrà immediatament per evitar la progressió o 
empitjorament de les lesions. 
b) En les caigudes a diferent nivell s'immobilitzarà a l'accidentat. 
c) En els accidents elèctrics, s'extremarà l'atenció primària en l'obra, aplicant les tècniques especials de 
reanimació fins a l'arribada de l'ambulància. 
d) En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà al ferit en llitera i ambulància. 
S'evitarà, sempre que la gravetat de l'accidentat ho permeti i segons el bon criteri de les persones que 
l'atenen, el trasllat amb transports particulars per la incomoditat i risc que implica. 
e) Es publicarà la infraestructura sanitària de l'obra, per garantir l'atenció correcta als accidentats i la seva més 
còmoda i segura evacuació en cas d'accident. Per a això s'instal · laran una sèrie de rètols amb caràcters 
visibles a 2 m., De distància, en el qual s'informi als treballadors sobre el centre assistencial més proper, la 
seva adreça, telèfons de contacte, itinerari, etc. 

 
NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS :  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si l'haguera, s'alçarà Un Acta de l'Accident. L'objectiu fonamental de la 
formalització d'aquest document és deixar constància documental dels possibles accidents que puguin ocórrer en 
l'obra. 

Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible perquè formi part de les diligències a omplir en cas 
d'accident amb conseqüència de danys personals. En aquest cas es transcriuran al Llibre d'Incidències els fets 
succeïts. 
 
INVESTIGACIÓ D'ACCIDENTS:  
 
Al marge de l'exigència Administrativa si n'hi hagués, es realitzarà una Investigació d'Accidents. L'objectiu fonamental 
de la formalització d'aquest document és deixar constància documental de la investigació dels possibles accidents 
que puguin ocórrer en l'obra. 
Haurà de ser complimentat amb la major brevetat possible. 
 
 

Comunicacions 
 
Comunicacions en cas d'accident laboral: 
 
A) Accident lleu. 
 

 Al Coordinador de Seguretat i Salut. 

 A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. 

 A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
 
B) Accident greu. 
 

 Al Coordinador de seguretat i salut. 

 A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. 

 A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
 
C) Accident mortal. 
 

 Al Jutjat de Guàrdia. 

 Al Coordinador de Seguretat i Salut. 

 A la Direcció d'Obra, per a investigar les causes i adoptar les mesures correctores adequades. 

 A l'Autoritat Laboral segons la legislació vigent. 
 
 

4.5.2. Pla de vigilància mèdica 
 

 Conforme estableix l'article 22 (Vigilància mèdica) de la Llei 31/1995, aquesta empresa garantirà als 
treballadors (sempre que presten el seu consentiment) al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de 
salut en funció dels riscos derivats del seu treball, en els termes i condicions establerts en tal article. 

 Així mateix i conforme s'estableix en l'article 16 de la Llei 31/1995, quan s'hagi produït un dany per a la salut 
dels treballadors amb ocasió de la vigilància de la salut prevista en l'article 22, apareguin indicis que les 
mesures de prevenció resulten insuficients, es durà a terme una investigació respecte d'això, a fi de detectar 
les causes d'aquests fets.  

 
PLANS DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT:  
 
Tots els treballadors de nova contractació aportaran el document que certifiqui el seu reconeixement mèdic abans de 
la seva incorporació a obra i els que disposen de contractes en vigor justificaran l'haver-los realitzat. 
Les empreses aportaran els certificats d'haver realitzat els reconeixements mèdics als seus treballadors i aquests 
deixaran constància amb la seva signatura en l'acta corresponent. 
 
 

4.6. Aprovació de certificacions 
 

 El Coordinador en matèria de seguretat i salut o la Direcció Facultativa si és el cas, seran els encarregats de 
revisar i aprovar les certificacions corresponents al Pla de Seguretat i Salut (basat en l'Estudi) i seran 
presentades a la Propietat per al seu abonament. 

 Una vegada al mes la Constructora estendrà la valoració de les partides que, en matèria de Seguretat i Salut 
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s’haguessin realitzat en l'obra. La valoració es farà conforme al Pla de Seguretat i Salut (basat en l'Estudi de 
Seguretat i Salut) i d'acord amb els preus contractats per la Propietat. Aquesta valoració serà visada i 
aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest requisit no podrà ser abonada per la propietat. 

 L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipula en el 
contracte d'obra. 

 Es tindrà en compte a l'hora de redactar el pressupost de l'apartat de seguretat, només les partides que 
intervenen com a mesures de seguretat i salut, fent omissió de mitjans auxiliars, sense els quals l'obra no es 
podria realitzar. 

 En cas de plantejar-se una revisió de preus, l'empresari principal (Contractista) comunicarà aquesta 
proposició a la Propietat per escrit, havent obtingut l'aprovació prèvia del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 

4.7. Preus contradictoris 
 

 En la suposada d'aparició de riscos no avaluats prèviament en el document de la Memòria de Seguretat i 
Salut que precisaren mesures de prevenció amb preus contradictoris, per a la seva posada en l'obra, deuran 
prèviament ser autoritzats per part del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra 
o per la Direcció Facultativa si és el cas. 

 

4.8. Llibre incidències 
 
L'article 13 del Reial Decret 1627/97 regula les funcions d'aquest document.  
 
Tal llibre serà habilitat i facilitat a aquest efecte pel Col·legi Professional a què pertanyi el tècnic que aprova el Plans 
de Seguretat i Salut. 
 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador o, quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. 
En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades 
en aquest llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit que es refereixi a la Paralització dels 
Treballs, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. 
En la mateixa s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, 
per contra, es tracta d'una nova observació. 

 
Les anotacions podran ser efectuades per la Direcció Facultativa de l'obra, el Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, l'Empresari principal (contractistes) i empreses concurrents (subcontractistes), els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les 
empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria 
de seguretat i salut en el treball de les Administracions Públiques competents. 
 
Les anotacions estaran, únicament relacionades amb el control i seguiment i especialment amb la inobservança de 
les mesures, instruccions i recomanacions preventives recollides en els Plans de Seguretat i Salut respectius. 
 

4.9. Llibre d`ordres 
 
Les ordres de Seguretat i Salut, es rebran de la Direcció d'Obra, a través de la utilització del Llibre d'Ordres i 
Assistències de l'obra. Les anotacions aquí exposades, tenen categoria d'ordres o comentaris necessaris per a 
l'execució de l'obra. 
 

4.10. Paralització de treballs 
 
Sense perjuí del que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 21 i en l'article 44 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, quan el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol altra persona 
integrada en la Direcció Facultativa observarà incompliment de les mesures de Seguretat i Salut, advertirà a 
l'Empresa Principal (Contractista) d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències, quan hi 
hagi d'acord amb el que disposa l'article 13, apartat 1r del Reial Decret 1627/1997, i quedant facultat per a, en 
circumstàncies de risc greu i imminent per a la Seguretat i Salut dels treballadors, disposar la paralització dels talls o, 
si és el cas, de la totalitat de l'obra. En el supòsit previst anteriorment, la persona que hagués ordenat la paralització 

haurà de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, a les 
empreses Concurrents (contractistes i subcontractistes) afectades per la paralització, així com als representants dels 
treballadors. 
 

4.11. Condicions facultatives específiques en derrocaments 
 
4.11.1. Atribucions de la direcció tècnica 
 
L'Arquitecte Tècnic ostentarà de manera exclusiva la direcció i coordinació de tot l'equip tècnic que pugui intervindre 
en el derrocament. Li correspondrà realitzar la interpretació tècnica del Projecte de derrocament, així com establir les 
mesures necessàries per al desenvolupament del mateix, amb les adaptacions, detalls complementaris i 
modificacions precises. 
 
INALTERABILITAT DEL PROJECTE: 
 
El projecte de derrocament serà inalterable llevat que l'Arquitecte Tècnic renuncie expressament a tal projecte, o fora 
rescindit el conveni de prestació de serveis, subscrit pel promotor (Empresari titular del centre de treball segons RD 
171/2004), en els termes i condicions legalment establerts. 
 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES: 
 
La Direcció Facultativa redactarà i entregarà, les liquidacions, les certificacions de terminis o estats d'obra, les 
corresponents a la recepció provisional i definitiva, i, en general, tota la documentació pròpia de la mateixa. Així 
mateix, la Direcció facultativa vigilarà el compliment de les Normes i Reglaments vigents, comprovarà les diferents 
operacions seqüencials del derrocament. 
 

4.11.2. Obligacions del contractista 
 
L'Empresa contractista (part contractant obligada a demolir l'obra) amb l'ajuda de col·laboradors, complirà i farà 
complir les obligacions de Seguretat i Salut, i que són d'assenyalar les següents obligacions:  
 
a) El contractista està obligat a conèixer i complir estrictament tota la normativa vigent en el camp tècnic, laboral, i de 
seguretat en el treball. Haurà de complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent.  
b) Transmetre les consideracions en matèria de seguretat i prevenció a tots els treballadors propis, a les empreses 
subcontractistes i els treballadors autònoms de l'obra, i fer-la complir amb les condicions expressades en els 
documents de la Memòria i Plec, en els termes establerts en aquest apartat.  
c) Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial, subcontractada o 
autònoma, els equips de protecció individual especificats en la Memòria, perquè puguin utilitzar-se de forma 
immediata i eficaç, en els termes establerts en aquest mateix apartat.  
d) Muntar al seu degut temps totes les proteccions col·lectives establertes, mantenir-les en bon estat, canviar-les de 
posició i retirar-les solament quan no sigui necessària, seguint el protocol establert.  
 
e) Muntar a temps les instal·lacions provisionals per als treballadors, mantenir-los en bon estat de confort i neteja, fer 
les reposicions de material fungible i la retirada definitiva. Aquestes instal·lacions podran ser utilitzades per tots els 
treballadors de l'obra, independentment de si són treballadors propis, subcontractistes o autònoms. 
 
f) Establir un rigorós control i seguiment en obra d'aquells treballadors menors de 18 anys.  
 
g) Observar una vigilància especial amb aquelles dones embarassades que treballin en obra.  
 
h) Complir l'expressat en l'apartat actuacions en cas d'accident laboral. 
 
i) Informar immediatament a la Direcció d'Obra dels accidents, tal com s'indica en l'apartat comunicacions en cas 
d'accident laboral.  
 
j) Disposar en l'obra d'un apilament suficient de tots els articles de prevenció nomenats en la Memòria i en les 
condicions expressades en la mateixa.  
 
k) Establir els itineraris de trànsit de mercaderies i senyalitzar-los degudament.  
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l) Col·laborar amb la Direcció d'Obra per a trobar la solució tècnic-preventiva dels possibles imprevists del Projecte o 
bé sigui motivats pels canvis d'execució o bé deguts a causes climatològiques adverses, i decidits sobre la marxa 
durant les obres. 
 
A més de les anteriors obligacions, l'empresa contractista haurà de fer-se càrrec de :  
 
1º REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Redactar el Pla de Seguretat, basant-se en l'Estudi de Seguretat. Una vegada finalitzat, ho presentarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació.  
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL DE L'OBERTURA DEL CENTRE I DEL PLA DE 
SEGURETAT:  
 
Conforme estableix l'article 19 del RD 1627/97 (amb les modificacions introduïdes pel RD 337/2010), informarà a 
l'autoritat laboral de l'obertura del centre de treball, la qual haurà de ser prèvia al començament dels treballs i es 
presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes d'acord amb el que disposa 
aquest Reial decret. 
La comunicació d'obertura inclourà el pla de seguretat i salut a què es refereix l'article 7 del Reial decret. 
 
 3º- COMUNICACIÓ A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS AUTÒNOMS DEL PLA DE 
SEGURETAT:  
 
Lliurar a les Empreses Subcontractistes l'annex del Pla de Seguretat i Salut que afecti a la seva activitat, així com les 
Normes de Seguretat i Salut específiques per als treballadors que desenvolupen aquesta activitat.  
Se sol·licitarà a totes les empreses subcontractistes l'acceptació de les prescripcions establertes en el Pla de 
Seguretat per a les diferents unitats d'obra que els afecti. 
 
4º- NOMENAMENT DEL TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:  
 
Nomenarà el representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, del Tècnic de Seguretat i Salut 
en execució d'obra amb caràcter exclusiu per a aquesta obra  
 
5º- NOMENAMENT PER PART DE LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES DELS SEUS REPRESENTANTS DE 
SEGURETAT I SALUT:  
 
Haurà d'exigir que cada Empresa Subcontractista nom al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra 
amb caràcter exclusiu per a la mateixa.  
 
6º-NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN OBRA: 
 
 Formalitzarà el Nomenament de la Comissió de Seguretat i Salut en Obra que estarà integrada per:  

 Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra designat per l'Empresa Contractista  

 Representants de Seguretat i Salut designats per les Empreses Subcontractistes o treballadors Autònoms  

 Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra nomenat pel promotor.  
 
Aquests membres s'aniran incorporant o cessant segons s'iniciï o finalitzi l'activitat de l'empresa a la qual 
representen.  
 
7º-NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS DE L'OBRA:  
 
Designarà als treballadors que actuaran com Recursos Preventius en l'obra.  
 
8º-CONTROL DE PERSONAL D'OBRA: El control del Personal en l'obra es realitzarà conforme s'especifica en 
aquest Plec de Condicions Particulars : Procediment per al control d'accés de personal a l'obra.  
 
OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN DE DESENVOLUPAR CADASCUNA DE LES 
DIFERENTS PERSONES QUE INTERVENEN EN L'ENDERROCAMENT: (Les empreses de prevenció, la direcció 
facultativa, l'administració, la inspecció, els propis subcontractistes, els treballadors autònoms, etc. disposaran 
d'aquesta informació.)  
 
 

A) OBLIGACIONS DEL COORDINADOR DE SEGURETAT.  
 

 El Coordinador de Seguretat i Salut, conforme especifica el RD 1627/97 serà l'encarregat de coordinar les 
diferents funcions especificades en l'Article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.  

 

 El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat pel promotor, 
conforme s'especifica en l'Article 3 apartat 2 d'aquest RD 1627/97  

 

 En aquest Article 9, queden reflectides les "Obligacions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra":  

 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

 
1º. Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de 
treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.  
2º. A l'estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.  
 
b) Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es 
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en 
les tasques o activitats que es refereix l'article 10 d'aquest Reial decret.  
 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà 
aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.  
 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i desenvolupada en el RD 171/2004 .  
 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.  
 
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.  
 

 A més en aquesta obra haurà d'autoritzar l'ús de Mitjans Auxiliars i Equips de treball amb anterioritat a la seva 
utilització. 
 

 En relació amb les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007, haurà de:  
 

a) Ser coneixedor de la "Clau individualitzada d'identificació registral" de totes les empreses participants en 
l'obra.  
b) Exigir a cada contractista l'obligació de comunicar la subcontractació anotada al Coordinador de seguretat i 
salut.  
c) Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, notificar-la al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, remetrà una còpia a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, especificarà si l'anotació 
efectuada suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova 
observació 
 

B) OBLIGACIONS DEL TÈCNIC DE SEGURETAT.  
 

 El representant de l'Empresa Contractista, en matèria de Seguretat i Salut, serà el Tècnic de Seguretat i Salut en 
execució d'obra. Les funcions específiques del Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra, les quals 
comprendran com a mínim: 

 

 Mitjançar entre l'Empresa Contractista i el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra o 
Direcció facultativa de la mateixa.  

 

 Complir les especificacions del Pla de Seguretat i Salut, i fer-les complir.  
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 Programar i Coordinar les mesures de prevenció a instal·lar en obra segons la marxa de la mateixa. Tot això 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut.  

 

 Emplenar i fer emplenar la documentació, controls i actes del sistema organitzatiu implantat en obra.  
 

 Formar part com membre i president de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions 
mensuals de la mateixa.  

 

 Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afectes a l'obra.  
 

 Per a poder exercir de Tècnic de Seguretat i Salut s'haurà de contar amb la titulació de Director d'execució 
d'obres ( Arquitecte Tècnic ), així com contar amb la suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, 
realitzant les funcions a peu d'obra.  

 

 El Tècnic de Seguretat i Salut en execució d'obra remetrà una còpia de l'Autorització de l'ús de Proteccions 
col·lectives i de l'Autorització de l'ús de Mitjans Auxiliars, del reconeixement mèdic a:  

- el Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa,  
- l'Empresa Subcontractista,  
- els Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista, i  
- la Comissió de Seguretat i Salut en obra. 

 
 
C) OBLIGACIONS DELS REPRESENTANTS DE SEGURETAT.  
 

 Cada empresa Subcontractista nomenarà al seu Representant de Seguretat i Salut en execució d'obra amb 
caràcter exclusiu per a la mateixa, les funcions específiques del Representant de Seguretat i Salut en execució 
d'obra, les quals comprendran com a mínim:  

 Mitjançar entre el Tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista i la seva pròpia en matèria de Seguretat 
i Salut.  

 Complir i fer complir les especificacions del Pla de Seguretat que afectessin als treballadors de la seva empresa 
en la seva especialitat.  

 Atendre els requeriments i instruccions donats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa.  

 Emplenar la documentació, controls i actes requerides pel tècnic de Seguretat i Salut de l'Empresa Contractista.  

 Formar part com membre de la Comissió de Seguretat i Salut en obra i participar en les reunions mensuals de la 
mateixa.  

 Realitzar el control i seguiment de les mesures de prevenció de riscos laborals afecta a la seva especialitat.  

 Fomentar entre els seus companys la mentalització i compliment de les mesures de protecció personals i 
col·lectives.  

 Per a poder assumir o exercir el càrrec de Representant de Seguretat i Salut en execució d'obres, haurà de ser 
l'encarregat o cap de colla, disposar de suficient formació i pràctica en matèria de Seguretat i Salut, i realitzar les 
seves funcions amb presència a peu d'obra.  

 
 
D) OBLIGACIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGURETAT.  
 
La Comissió de Seguretat i Salut d'obra comprendran com a mínim les següents funcions:  
 

 Control i Seguiment de les especificacions del Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

 Participació en la programació de les mesures de Prevenció a implantar segons la marxa dels treballs.  

 Expressar la seva opinió sobre possibles millores en els sistemes de treball i prevenció de riscos previstos en el 
Pla.  

 Rebre i lliurar la documentació establerta en el sistema organitzatiu de Seguretat i Salut de l'obra.  

 Rebre dels Serveis de Prevenció de l'Empresa Contractista la informació periòdica que procedeixi pel que fa a la 
seva actuació en l'obra.  

 Analitzar els accidents ocorreguts en obra, així com les situacions de risc reiterat o perill greu 

 Complir i fer complir les mesures de seguretat adoptades.  

 Fomentar la participació i col·laboració del personal d'obra per a l'observança de les mesures de prevenció.  

 Comunicar qualsevol risc advertit i no anul·lat en obra.  

 Es reuniran mensualment, elaborant un Acta de Reunió mensual. 
 
E) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I LES SUBCONTRATAS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT.  

 
1. Conforme estableix l'Article 11 del RD 1627/97, els contractistes i subcontractistes haurien de :  
 

a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial 
decret.  
b) Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article 7 .  
c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les 
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals desenvolupada posteriorment pel RD 171/2004, així com complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant l'execució de l'obra.  
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que 
hagin d'adoptar-se pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.  
e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i de Salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  
 

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut quant a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si escau, als 
treballadors autònoms per ells contractats.  
 
A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals.  

 
3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.  

 
A més de les anteriors, haurien de també tenir en compte en relació amb l'enderrocament :  

 
a) Coneixement i modificació del projecte :  
 
El contractista haurà de conèixer el projecte en tots els seus documents, sol·licitant en cas necessari totes els 
aclariments que estimi oportunes per a la correcta interpretació dels mateixos en l'execució de l'enderrocament. 
Podrà proposar totes les modificacions que crea adequades a la consideració de l'Arquitecte Tècnic, podent 
portar-les a terme amb l'autorització per escrit d'aquest.  
 
b) Realització de l'enderrocament:  
 
El contractista realitzarà la demolició d'acord amb la documentació de Projecte i les prescripcions, ordres i 
plànols complementaris que la Direcció facultativa pugui subministrar al llarg de l'obra fins a la demolició total de 
la mateixa, tot això en el termini estipulat. 

 
c) Responsabilitats respecte a l'enderrocament : 
El contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs i, per tant, dels defectes que, bé per dolenta 
execució, poguessin existir. També serà responsable d'aquelles parts de l'obra que subcontracte, sempre amb 
constructors legalment capacitats.  
 
d) Mitjans auxiliars:  
 
El contractista aportarà els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de l'enderrocament en el seu degut ordre 
de treball. Estarà obligat a realitzar amb els seus mitjans, materials i personal quan disposi la Direcció facultativa 
amb vista a la seguretat i bona marxa de l'obra. 
 
e) Responsabilitat respecte a la seguretat :  
 
El contractista serà el responsable dels accidents que poguessin produir-se en el desenvolupament de l'obra per 
imperícia o negligència, i dels danys que per la mateixa causa pugui ocasionar a tercers. En aquest sentit estarà 
obligat a complir les lleis, reglaments i ordenances vigents. 

 
4.Conforme s'estableix en la LLEI 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 
Construcció, totes les empreses d'aquesta obra deuran en els seus contractes tenir present el CAPÍTOL II Normes 
generals sobre subcontractació en el sector de la construcció i especialment les establertes en l'Article 4. Requisits 
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exigibles als contractistes i subcontractistes, per a tots els contractes que se celebrin, en règim de subcontractació, 
en l'execució dels següents treballs realitzats en aquesta obra de construcció:  
 
Excavació; moviment de terres; construcció; muntatge i desmuntatge d'elements prefabricats; acondicionaments o 
instal·lacions; transformació; rehabilitació; reparació; desmantellament; enderrocament; manteniment; conservació i 
treballs de pintura i neteja; sanejament. 
 
5. Conforme s'estableix en el RD 1109/2007, haurien de:  
 

 Amb caràcter previ a l'inici de la seva intervenció en el procés de subcontractació com contractistes o 
subcontractistes estaran inscrites en el "Registre d'empreses contractistes".  

 Proporcionar a la seva Comitent, al Coordinador de Seguretat i/o si escau a la Direcció facultativa la seva "Clau 
individualitzada d'identificació registral".  

 Contar, en els termes que s'estableixen en aquest RD 1109/2007, amb un nombre de treballadors contractats 
amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent de la seva plantilla. No obstant això, tal com s'estableix en l'Art. 4 
de la llei 32/2006, s'admeten els següents percentatges mínims de treballadors contractats amb caràcter 
indefinit:  

 
no serà inferior al 10% fins al 18 Octubre 2008 
no serà inferior al 20% des del 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010  
a partir del 19 Abril 2010 i en endavant, no serà inferior al 30%  

 

 De conformitat amb el previst en l'article 10 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i tal com s'ha descrit 
anteriorment, les empreses de l'obra haurien de vetllar per que tots els treballadors que prestin serveis tinguin la 
formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria de prevenció de riscos laborals, de 
manera que coneguin els riscos i les mesures per a prevenir-los.  

 Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part 
de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat que s'ajusti al model 
establert 

 
F) OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. 
 
Conforme estableix l'Article 12 del RD 1627/97, els treballadors autònoms haurien de tenir present : 
 
1. Els treballadors autònoms estaran obligats a: 
 
a) Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del present Reial decret.  
 
b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del present Reial decret, durant 
l'execució de l'obra.  
 
c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors l'article 29, apartats 1 i 
2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagués establert.  
 
e) Utilitzar equips de treball que s'ajustin al disposat en el Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, 
i les modificacions introduïdes pel RD 2177/2004 de 12 de novembre en matèria de treballs temporals en altura. 
 
f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual.  
 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de Seguretat i de Salut durant 
l'execució de l'obra o, si escau, de la Direcció facultativa. 
 
2. Els treballadors autònoms haurien de complir l'establert en el pla de Seguretat i Salut.  
 

3. Conforme estableix l'Article 9 del RD 171/2004, els Treballadors autònoms haurien de:  
 

 Tenir en compte la informació rebuda de l'empresari Titular del centre de treball (Promotor), és a dir tenir present 
l'Estudi de Seguretat i Salut proporcionat pel promotor per a determinar l'avaluació dels riscos en l'elaboració de 
la seva Planificació de la seva activitat preventiva de l'obra en les quals evidentment també haurà tingut en 
compte la seva Avaluació inicial de Riscos que com treballador autònom haurà de tenir.  

 Tenir en compte les instruccions impartides pel coordinador de Seguretat i Salut.  

 Comunicar als seus treballadors respectius (si els tingués) la informació i instruccions rebudes del Coordinador 
de Seguretat i Salut. 

 
 

4.11.3. Atribucions i obligacions de la propietat 
 
S'entén per PROPIETAT aquella persona física o jurídica, pública o privada que es proposa derrocar, dins dels llits 
legalment establerts,  en una obra arquitectònica o urbanística. 
 
DESENVOLUPAMENT TÈCNIC: 
La propietat podrà exigir de la Direcció Facultativa el desenvolupament tècnic adequat del projecte i de la seva 
execució material, dins de les limitacions legals existents. 
 
INTERRUPCIÓ DEL DERROCAMENT: 
La propietat podrà desistir en qualsevol moment de la demolició de les obres, sense perjuí de les indemnitzacions 
que si és el cas, hagi de satisfer. 
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA: 
D'acord amb allò que s'ha establert per la llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana vigents, no podent començar 
el derrocament sense tenir concedida la corresponent llicència dels organismes competents. Haurà de comunicar a 
la Direcció Facultativa la concessió, perquè en cas contrari aquesta podrà paralitzar les obres, sent la propietat 
l'única responsable dels perjudicis que poguessin derivar-se. 
 
ACTUACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA: 
La propietat s'abstindrà d'ordenar el derrocament cap d'obra o la introducció de modificacions sense l'autorització de 
la Direcció Facultativa, així com a donar a l'obra un ús distint  per al que va ser projectada, atés que la modificació 
pogués afectar la seguretat de l'edifici per no estar prevista en les condicions d'encàrrec del projecte. 
 
HONORARIS: 
El propietari està obligat a satisfer en el moment oportú tots els honoraris que s'hagin meritat, segons la tarifa vigent, 
en els Col·legis Professionals respectius, pels treballs professionals realitzats a partir del contracte de prestació de 
serveis entre la Direcció Facultativa i la Propietat. 
 
 

4.12. Condicions particulars que, si escau, complementen aspectes concrets 
dels procediments de treball que han estat inclosos en la memòria  
 
Tots els treballadors de l'obra hauran de seguir en tot moment les especificacions que estableix per a cada unitat 
d'obra, i que han estat detallades en la Memòria de Seguretat. 
A més s'hauran de seguir aquestes condicions particulars que, complementen aspectes concrets dels procediments 
de treball. 
 
A) Amb caràcter general: 
 

 Seguir totes les instruccions que es donin per realitzar el treball de forma segura. Els treballs estan subjectes als 
riscos que s'han detectat, analitzat i avaluat en la Memòria de Seguretat ia més s'inclou el procediment tècnic 
preventiu eficaç per neutralitzar-los. Està legalment obligat a respectar-lo ia prestar la seva ajuda avisant 
l'encarregat sobre els errors, mancances o perills que detecti, amb la finalitat que siguin reparats. 

 Si no comprèn el sistema preventiu implantat, ha d'exigir que l'hi expliquin, té obligació de fer-ho i dret a ser 
informat. 

 El personal ha d'acreditar davant el Cap d'Obra la seva qualificació per realitzar les tasques encomanades, per 
tal d'eliminar els accidents per imperícia. 

 Tots els treballadors amb risc de caigudes des d'alçària, hauran de presentar al Cap d'Obra el justificant d'haver 
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efectuat amb anterioritat a la seva contractació, el reconeixement mèdic en què es farà constar si és apte o no 
per al treball en alçada. 

 Per al maneig de bastides penjades, bastides de cavallets o escales de mà és aplicable el que s'especifica per a 
aquests mitjans auxiliars. Si s'usen, haurà de conèixer aquestes normes si és que no s'han entregat. Complir 
amb elles, per evitar que tingui un accident o provoqui un accident als seus companys. 

 Treballar amb temps molt calorós o amb temperatures fredes, pot produir estrès tèrmic. La utilització de roba de 
treball apropiada amb caràcter obligatori li permetrà controlar el risc. 

 Per evitar l'estrès tèrmic, la solució està en eliminar l'alcohol i beure molta aigua. La utilització de roba apropiada 
de cotó disminueix la sensació de calor i evita la deshidratació, el malestar general i dolors de cap. 

 En el cas de treballar amb temps molt calorós, evitar la ingestió de begudes fredes amb alcohol (especialment la 
cervesa) doncs no rebaixa la calor corporal i no obstant això disminueix les seves condicions físiques. Igualment 
amb temps fred evitar la ingestió de begudes amb alcohol (copes de licor, etc.), Igualment disminueixen les 
seves condicions físiques.  

 
B) En el maneig i manipulació de materials: 
 

 Queda prohibida en l'obra la permanència a la zona de batut de càrregues, durant les operacions d'elevació de 
materials i càrregues. D'aquesta manera s'evita el risc de cops i atrapaments per objectes despresos. 

 El risc de talls per maneig de peces i eines, només el pot evitar acostumant a utilitzar guants apropiats. Sol·liciti'ls 
i utilitzeu-lo, evitarà els accidents a les mans. 

 Els sobreesforços poden provocar lumbàlgies i distensions musculars; succeeixen per haver de realitzar treballs 
en postures forçades o per manipulació d'objectes pesants. La utilització de faixes contra els lumbagos i 
canelleres ajustades evitarà en parts aquests problemes. 

 Amb caràcter generar s'hauran aixecar les càrregues verticalment, flexionant les cames i recolzant-se en elles al 
hissar-se. 

 El risc d'atrapament entre objectes, ha d'evitar usant guants i si cal un ajudant en els treballs que ho requereixin. 

 El tall de materials indegudament i en especial el material ceràmic a cop de paletí, paleta o plana, pot produir una 
projecció de fragments i partícules. Per evitar aquest risc s'ha d'acostumar a utilitzar ulleres. 

 
C) En el lloc de treball: 
 

 A les zones de treball s'ha d'accedir per llocs de trànsit fàcil i segur, sense veure obligat a realitzar salts i 
moviments o postures extraordinàries. Sol·liciti escales o passarel·les segures, que a més segur estan previstes. 

 Mantingui en tot moment net i ordenat, l'entorn del seu treball. 

 Respecteu les proteccions col·lectives instal·lades. Si les desmunta o altera pot ser considerat una imprudència 
temerària si d'això es deriva un accident. 

 En especial els buits a terra hauran de romandre constantment protegits, amb les proteccions col·lectives 
establertes amb aquesta finalitat. 

 Aviseu dels defectes detectats sobre les proteccions col·lectives en general si no pot resoldre'ls. 

 Les baranes de tancament perimetral, no es desmuntaran per rebre càrregues. Utilitzeu els llocs establerts amb 
aquesta finalitat proveïts de plataformes de descàrrega. Són les que ha d'utilitzar per rebre els materials. 
Recordeu que les baranes les instal·lem per evitar que pateixi caigudes. 

 No utilitzar a manera de cavallets, els bidons, palets, caixes o piles de material, per evitar accidents per treballar 
sobre superfícies inestables. 

 Per la seva seguretat directa ha de comprovar, abans de la utilització de qualsevol màquina eina o equip d'obra, 
que es troba en òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal·lats en bon estat. 
Igualment que els conductors elèctrics no estan deteriorats i les connexions es realitzen mitjançant dispositius 
mascle-femella. En cas contrari és un equip o una màquina perillosa; no en feu i comuniqui la situació a 
l'encarregat. 

 
D) En la provisió de materials: 
 

 Dipositi els materials en el lloc on se li indiqui o s'hagi establert en els plànols. 

 Apilar sempre els materials sobre superfícies estables o, si s'escau sobre taulons de repartiment en punts 
resistents. Amb aquesta acció s'eliminen els riscos per sobrecàrrega. 

 Per transportar manualment materials pesats, demani un cinturó contra els sobreesforços. 

 No sobrecarregar les superfícies de suport, per evitar ensorraments. 

 No apilar materials de forma inestable, desequilibrada o sobre superfícies desequilibrades, per evitar que la 
inestabilitat provoqui la seva caiguda. 

 
E) Seguretat en el moviment de càrregues suspeses. 

 

 En l'obra, les càrregues es dipositen en alçada sobre plataformes de descàrrega de materials, ubicades 
conforme s'especifica en els plànols. 

 No balancejar les càrregues per arribar a llocs inaccessibles, ja que suposa un risc in assumible. 

 L'hissat de càrregues es guiarà sempre mitjançant dues cordes de control per evitar el penduleo i xocs contra 
objectes o parts de la construcció. 

 Per evitar els riscos de caiguda d'objectes o materials per vessament fortuït de la càrrega sobre els treballadors, 
els materials (en especial els ceràmics) s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos o l'embolcall de plàstic 
amb que ho subministri el fabricant. 

 El material solt com maons, graves i similars, s'hissarà apilat a l'interior de plataformes i contenidors apropiats, 
vigilant les caigudes durant el transport. 

 
F) Seguretat en el tractament de la runa. 
 

 En el Pla de Gestió de RCD, s'especifiquen els criteris i mesures que es duran a terme en relació al tractament, 
manipulació i gestió dels residus generats a l'obra. Haurà per tant ser coneixedor dels mateixos i seguir les 
especificacions establertes amb aquesta finalitat. 

 Igualment en el Pla de Gestió de RCD, s'estableixen els criteris per a la separació dels residus, en especial dels 
perillosos, per la qual cosa haurà de ser coneixedor d'ells. 

 Les runes resultants de l'execució dels treballs, es retiraran mitjançant la utilització de baixants de runes. Se li 
prohibeix expressament l'abocament directe, utilitzant un carretó xinès o deixant-los caure al buit. 

 Per evitar la formació de pols durant la caiguda de runa, (recordeu que aquesta pols és nociu per a la salut) regar 
abans els materials a evacuar des d'alçada. 

 
E) Seguretat contra incendis: 
 

 Per evitar les concentracions de gasos tòxiques, inflamables o explosives en els magatzems (com cues de 
contacte, vernissos, pintures a l'esmalt sintètic, dissolvents, etc.) Es preveu que es mantingui sempre la 
ventilació mitjançant "tir continu d'aire". En conseqüència, està prohibit mantenir o emmagatzemar els recipients 
sense estar tancats. 

 Té l'obligació de conèixer i respectar els senyals de: "PERILL D'INCENDI" i "PROHIBIT FUMAR", que està 
previst instal·lar sobre la porta d'accés als magatzems. 

 Està previst instal·lar extintors de pols química seca, ubicats a la porta de cada magatzem. Per la seva seguretat 
controli que estan i es mantenen en estat de funcionament. 

 
F) Riscos higiènics. 
 

 S'hauran de realitzar els mesuraments tècniques dels riscos higiènics, bé directament amb mitjans propis, o 
mitjançant la contractació de laboratoris o empreses especialitzades, per tal de detectar i avaluar els riscos 
higiènics previstos o que poguessin detectar-se, al llarg del procés constructiu. 

 Es defineixen en l'obra com Riscos Higiènics els següents: 
 

- Riquesa d'oxigen o gasos en les excavacions (especialment en mina) o espais confinats. 
- Presència de gasos tòxics en els treballs de pouateria. 
- Nivell acústic dels treballs i del seu entorn. 
- Identificació i avaluació de la presència de dissolvents orgànics, (pintures). 
- Operacions de desamiantat. 

 
Els mesuraments i avaluacions, es realitzaran mitjançant l'ús del necessari aparells tècnic especialitzat, manejat per 
personal qualificat. 
Els informes d'estat i avaluació, permetran la presa de decisions. 
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5. Condicions tècniques 
 
5.1. Requisitis dels serveis d`higiene i benestar, locals de descans, menjadors 
i primers auxilis 
 
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent: 
 
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció : La superfície dels vestuaris ha segut estimada al voltant de 
2 m2 per treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament. 
 

 Per a cobrir les necessitats s'instal·laran tants mòduls com sigui necessaris. 

 L'altura lliure a sostre serà de 2,30 metres. 

 S'habilitarà un tauler contenint el calendari laboral i les notes informatives de règim interior que la Direcció 
Tècnica de l'obra proporcioni. 

 L'obra disposarà de quarts de vestuaris i de neteja per a ús del personal, degudament separats per als 
treballadors d'un o altre sexe. 

 Els quarts vestuaris o els locals de neteja disposaran d'un lavabo d'aigua corrent, proveït de sabó, per cada 
deu empleats o fracció d'aquesta xifra i d'un espill de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors 
o fracció d'aquesta xifra que finalitzen la seva jornada de treball simultàniament. 

 
B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció. 
 

 Disposarà d'aigua calenta en dutxes i lavabos. 

 Els sòls, sostres i parets seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària; així mateix disposaran 
de ventilació independent i directa. 

 L'altura lliure de sòl a sostre no haurà de ser inferior a 2,30 metres, tenint cada un dels excusats una 
superfície d'1 x 1,20 metres. 

 L'obra disposarà d'abastiment suficient d'aigua potable en proporció al nombre de treballadors, fàcilment 
accessible a tots ells i distribuïts en llocs pròxims als llocs de treball. 

 En els excusats que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats. 

 Existirà almenys un inodor per cada 25 homes i un altre per cada 15 dones o fraccions d'aquests xifres que 
treballen la mateixa jornada. 

 
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, escalfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de 
la proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el 
personal de l'obra coma en el Restaurant : La superfície del menjador ha estat estimada al voltant d'1,20 m2 per 
cada treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament. 
  

 Els sòls, parets i sostres seran llisos i impermeables, permetent la neteja necessària. 

 Disposaran d'il·luminació natural i artificial adequada. 

 Tindran ventilació suficient, independent i directa. 
 

D) Farmaciola, el contingut mínim serà el contemplant a l'annex VI.A) 3 del Reial Decret 486/1997: 
 

- Desinfectants i antisèptics autoritzats (aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, mercurocrom, 
amoníac, antiespasmòdics, paracetamol, àcid acetilsalicílic, etc ...) 
- Gases estèrils 
- Cotó hidròfil 
- vengui 
- esparadrap 
- Apòsits adhesius 
- tisores 
- pinces 
- Guants d'un sol ús 

 
A més del contemplat en l'esmentat Reial decret 486/1997, de disposar de: xeringues d'un sol ús i termòmetre clínic. 
 
Les farmacioles han d'estar a càrrec de la Seguretat Social a través de la Mútua d'Accidents i Malalties 

Professionals, tal com s'estableix en l'ORDRE TAS / 2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el 
subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball, com a 
part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social. 
 
Es disposarà d'un cartell clarament visible en el qual s'indiquin tots els telèfons d'urgència dels centres hospitalaris 
més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc. 
En l'obra es disposarà d'almenys una farmaciola amb els mitjans per efectuar les cures d'urgència en cas d'accident. 
Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l'empresa. 
Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament el fet servir. 

 
 
CONDICIONS GENERALS APLICABLES ALS SERVEIS D'HIGIENE I BENESTAR 

 

 Totes les dotacions estaran en nombre suficient, d'acord amb les especificades en els mesuraments del 
Pressupost de Seguretat adjunt a aquest Plec i que excepte el Menjador, que podrà ser compartit per homes 
i dones, els altres serveis hauran d’estar separats. 

 L'empresa es comprometrà que aquestes instal·lacions estiguin en funcionament abans de començar l'obra. 

 Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb  la dedicació necessària. 

 Es disposarà la col·locació en l'obra de contenidors per a arreplega dels fems i deixalles que periòdicament 
es portaran a un femater controlat. 

 La connexió d'aquestes Casetes d'Obra al servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es 
realitzi l'oportuna connexió del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en 
funcionament d'un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.  

 La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual. 
 
 

5.2. Requisits dels equips de protecció individual i els seus accesoris quant al 
seu disseny, fabricació,  utilització i manteniment 
 
5.2.1. Condicions tècniques dels epis 
 
 El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció 

de Riscos laborals, en els seus articles 5, 6 i 7, les disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a l'elecció, 
utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual (EPI's). 

 Els EPI's hauran d'utilitzar-se quan hi ha riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagin pogut 
evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o 
procediments d'organització del treball. 

 L'annex III del Reial Decret 773/1997 relaciona una -Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors 
d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de protecció individual-. 

 L'annex I del Reial Decret 773/1997 detalla una -Llista indicativa i no exhaustiva d'equips de protecció individual-. 

 En l'annex IV del Reial Decret 773/1997 se relaciona les -Indicacions no exhaustives per a l'avaluació d'equips 
de protecció individual-. 

 El Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, estableix les condicions mínimes que han de complir els equips 
de protecció individual (EPI's), el procediment per mitjà del qual l'Organisme de Control comprova i certifica que 
el model tipus d'EPI compleix les exigències essencials de seguretat requerides en aquest Reial Decret, i el 
control pel fabricant dels EPI's fabricats, tot això en els capítols II, V i VI d'aquest Reial Decret. 

 El Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, del Ministeri de Presidència. Seguretat i Higiene en el Treball - 
Comunitat Europea, modifica alguns articles del Reial Decret 1407/1992. 

 Respecte als mitjans de protecció individual que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, es deuran 
complir les condicions següents: 

 
A) Les proteccions individuals hauran de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre. 
B) Els equips de protecció individual que complisquen les indicacions de l'apartat anterior, tenen autoritzat el seu ús 
durant el període de vigència. 
C) D'entre els equips autoritzats, s'utilitzaran els més còmodes i operatius, amb la finalitat d'evitar les negatives al 
seu ús per part dels treballadors. 
D) S'investigaran els abandons dels equips de protecció, amb la finalitat de raonar amb els usuaris i fer que es donen 
compte de la importància que realment tenen per a ells. 
E) Qualsevol equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà substituït immediatament, 
quedant constància en l'oficina d'obra del motiu del canvi així com el Nom de l'Empresa i de la persona que rep el 
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nou equip, a fi de donar la màxima serietat possible a la utilització d'estes proteccions. 
F) Un vegada els equips hagin arribat a la seva data de caducitat es deixaran en un arreplega ordenat, que serà 
revisat per la Direcció d'obra perquè autoritze la seva eliminació de l'obra. 
G) Les normes d'utilització dels equips de protecció individual, s'ajustaran al que preveuen els fullets explicatius i 
d'utilització de cada un dels seus fabricants, que se certificarà haver fet arribar a cada un dels treballadors que hagin 
d'utilitzar. 
 
 
ENTREGA D'EPIS:  
Es farà entrega dels EPIS als treballadors. Es normalitzarà i sistematitzarà el control dels Equips de Protecció 
Individual per a acreditar documentalment l'entrega dels mateixos. 
L'objectiu fonamental d'aquest protocol és deixar constància documental de l'entrega de justificant de recepció de 
l'equipament individual de protecció (E.P.I.) que cada Empresa Concurrent (subcontractista) està obligada a facilitar 
al personal a càrrec seu. 
 
 

5.2.2. Protecció del cap 
 
1) Casc de seguretat : 
Conjunt destinat a protegir la part superior del cap de l'usuari contra xocs i colps. 
 
2) Criteris de selecció: 
L'equip ha de posseir la marca CE (segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre). La Norma EN 397, estableix els 
requisits mínims (assajos i especificacions) que han de complir aquests equips, d'acord amb el R.D. 1407/1992. 
El Reial Decret té com a objecte establir les disposicions precises per al compliment de la Directiva del Consell 
89/686/CEE, de 21 de desembre de 1989 (publicada en el -Diari Oficial de les comunitats Europees- de 30 de 
desembre) referent a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives als equips de protecció 
individual. 
 
3) Exigències específiques per a prevenir els riscos: 
Estaran compreses les que s'indiquin en el R.D. 1407/1992, en el seu annex II apartat 3.1.1 : 
 

a) Colps resultants de caigudes o projeccions d'objectes i impactes d'una part del cos contra un obstacle. 
b) Hauran de poder amortir els efectes d'un colp, en particular, qualsevol lesió produïda per aixafada o 
penetració de la part protegida, almenys fins a un nivell d'energia de xoc per damunt del qual les dimensions o la 
massa excessiva del dispositiu amortidor impedeixin un ús efectiu de l'EPI durant el temps que es calcule hagi de 
portar-los. 

 
4) Accessoris: 
Són els elements que sense formar part integrant del casc poden adaptar-se al mateix per a completar 
específicament la seva acció protectora o facilitar un treball concret com a portalàmpades, pantalla per a soldadors, 
etc. En cap cas restaran eficàcia al casc. Entre ells es considera convenient la barballera que és una cinta de 
subjecció ajustable que passa per davall de la barbeta i es fixa en dos o més punts simètrics de la banda de contorn 
o del casquet. 
 
5) Materials: 
Els cascos es fabricaran amb materials incombustibles o de combustió lenta i resistent als greixos, sals i elements 
atmosfèrics. 
Les parts que es troben en contacte amb el cap no afectaran la pell i es confeccionaran amb material no rígid, 
hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris no sobrepassarà en cap 
cas els 450 grams. 
 
6) Fabricació: 
El casquet tindrà superfície llisa, amb nervadures o sense, els seus bords seran arredonits i no tindrà arestes i 
ressalts perillosos, tant d'exterior com interiorment. 
No presentarà rugositats, clavills, ni altres defectes que disminueixen les característiques resistents i protectores del 
mateix. 
Casquet i arnés formaran un conjunt estable, d'ajust precís i disposat de tal forma que permeta la substitució dels 
guarniments sense deteriorament de cap element. 
Ni les zones d'unió ni els guarniments en si causaran dany o exerciran pressions incòmodes. 
 

7) Avantatges de portar el casc: 
A més del fet de suprimir o almenys reduir, el nombre de ferides en el cap, permet en l'obra diferenciar els oficis, per 
mitjà d'un color diferent. 
Així mateix per mitjà d'equips suplementaris, és possible dotar l'obrer d'enllumenat autònom, auriculars radiofònics, o 
protectors contra el soroll. 
El problema de l'ajust en el bescoll o de la barballera és en general assumpte de cada individu, encara que ajustar la 
barballera impedirà que la possible caiguda del casc pugui comportar una ferida als obrers que estiguin treballant a 
un nivell inferior. 
 
8) Elecció del casc: 
Es farà en funció dels riscos a què estigui sotmès el personal, tenint en compte:  
a) resistència al xoc;  
b) resistència a distints factors agressius; àcids, electricitat (i en aquest cas no s'usaran cascos metàl·lics);  
c) resistència a projeccions incandescents (no s'usarà material termoplàstic) i  
d) confort, pes, ventilació i estanqueitat. 
 
9) Conservació del casc: 
És important donar unes nocions elementals d'higiene i neteja. 
No cal oblidar que la transpiració del cap és abundant i com a conseqüència l'arnés i les bandes d'amortiguació 
puguin ser alterades per la suor. Serà necessari comprovar no sols la neteja del casc, sinó la solidesa de l'arnés i 
bandes d'amortiguació, substituint aquestes en el cas del menor deteriorament. 
 
10) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que puguin requerir la utilització d'equips de 
protecció individual: 
 

 Obres de construcció i, especialment, en activitats, davall o prop de bastides i llocs de treball situats en 
alçada, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació, col·locació de bastides i demolició. 

 Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres 
hidràuliques d'acer, instal·lacions d'alts forns, acereries, laminadors, grans contenidors, canalitzacions de 
gran diàmetre, instal·lacions de calderes i centrals elèctriques. 

 Obres en fosses, rases, pous i galeries. 

 Moviments de terra i obres en roca. 

 Treballs en explotacions de fons, en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament d'enderrocs. 

 La utilització o manipulació de pistoles grapadores. 

 Treballs amb explosius. 

 Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i bastides de transport. 

 Activitats en instal·lacions d'alts forns, plantes de reducció directa, tallers de martell, tallers d'estampades 
i foses. 

 

5.2.3. Protecció de l´aparell ocular 
 
 En el transcurs de l'activitat laboral, l'aparell ocular està sotmès a un conjunt d'agressions com; acció de pols i 

fums; enlluernaments; contactes amb substàncies gasoses irritants, càustiques o tòxiques; xoc amb partícules o 
cossos sòlids; esguitada de líquids freds i calents, càustics i metalls fosos; radiació; etc. 

 Davant d’aquests riscos, l'ull disposa de defenses pròpies que són les parpelles, de manera que quan aquests 
estan tancats són una barrera a la penetració de cossos estranys amb poca velocitat; però les parpelles, 
normalment, no estan tancats, i per un altre costat no sempre veu arribar aquestes partícules. 

 Es pot arribar a la conclusió que l'ull és un òrgan fràgil, mal protegit i el funcionament del qual pot ser interromput 
de forma definitiva per un objecte de dimensió reduïda. 

 Indirectament, s'obté la protecció de l'aparell ocular, amb una correcta il·luminació del lloc de treball, completada 
amb ulleres de muntura tipus universal amb oculars de protecció contra impactes i pantalles transparents o 
viseres. 

 L'equip haurà d'estar certificat - Certificat de conformitat, Marca CE, Garantia de Qualitat de fabricació -, d'acord 
amb el que disposa el R.D. 1407/92 i Normes Harmonitzades. 

 En cas de risc múltiple que exigeixi que es porten a més de les ulleres altres EPIS, hauran de ser compatibles. 

 Hauran de ser d'ús personal; si per circumstàncies és necessari l'ús d'un equip per diversos treballadors, hauran 
de prendre's les mesures perquè no causen cap problema de salut o higiene als usuaris. 

 Hauran de venir acompanyat per la informació tècnica i guia d'ús, manteniment, contraindicacions, caducitat, etc. 
reglamentada en la Directiva de certificació. 

 El camp d'ús dels equips de protecció ocular ve regulat per la Norma UNE-EN 166, on es validen els diferents 
tipus de protectors en funció de l'ús. 
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 La Norma UNE-EN 167, UNE-EN 168, UNE-EN 169, UNE-EN 170 i UNE-EN 171 estableix els requisits mínims -
assajos i especificacions- que han de complir els protectors per a ajustar-se als usos anteriorment descrits. 

 
CLASSES D'EQUIPS : 
 

a) Ulleres amb patilles. 
b) Ulleres aïllants d'un ocular. 
c) Ulleres aïllants de dos oculars. 
d) Ulleres de protecció contra rajos X, rajos làser, radiació ultraviolada, infraroja i visible. 
e) Pantalles facials. 
f) Màscares i cascos per a soldadura per arc. 
 

ULLERES DE SEGURETAT 
 
1) Característiques i requisits 

 Seran lleugeres de pes i de bon acabat, no existint rebaves ni arestes tallants o punxants. 

 Podran netejar-se amb facilitat i admetran desinfeccions periòdiques sense minva de les seves prestacions. 

 No existiran buits lliures en l'ajust dels oculars a la muntura. 

 Disposaran d'aireig suficient per a evitar l'entelament dels oculars en condicions normals d'ús. 

 Tots els elements metàl·lics s'hauran sotmès a l'assaig de corrosió. 

 Els materials no metàl·lics que s'utilitzen en la seva fabricació no s'inflamaran. 

 Els oculars estaran fermament fixats en la muntura. 
 
2) Particulars de la muntura 

 El material emprat en la fabricació de la muntura podrà ser metall, plàstic, combinació d'ambdós o qualsevol altre 
material que permeti la seva correcta adaptació a l'anatomia de l'usuari. 

 Les parts en contacte amb la pell no seran de metall sense recobriment, ni de material que produeixi efectes 
nocius. 

 Seran resistents a la calor i a la humitat. 

 Les patilles de subjecció mantindran en posició convenient el front de la muntura fixant-ho al capdavant de 
manera ferma per a evitar el seu desajust com a conseqüència dels moviments de l'usuari. 

 
3) Particulars dels oculars 

 Estaran fabricats amb materials d'ús oftalmològic ja sigui de vidre inorgànic, plàstic o combinació d'ambdós. 

 Tindran bon acabat, no existint defectes estructurals o superficials que alteren la visió. 

 Seran de forma i grandària adequada al model d'ulleres a què vagin a ser adaptats. 

 El bisell serà adequat per a no desprendre's fortuïtament de la muntura a què vagin adaptats. 

 Seran incolora i òpticament neutres i resistents a l'impacte. 

 Els oculars de plàstic i laminats o compostos no hauran d'inflamar-se i ser resistents a la calor i la humitat. 
 
4) Particulars de les proteccions addicionals 

 En aquells models d'ulleres de protecció en què existeixen aquests peces, compliran les especificacions 
següents: 

 Quan siguin de fixació permanent a la muntura permetran l'abatiment total de les patilles de subjecció per a 
guardar les ulleres quan no s'usen. 

 Si són de tipus acoblables a la muntura tindran una subjecció ferma per a no desprendre's fortuïtament d'ella. 
 
5) Identificació 

 Cada muntura portarà en una de les patilles de subjecció, marcades de forma indeleble, les dades següents: 

 Marca registrada o nom que identifiqui el fabricant. 

 Model de què es tracte. 

 Codi identificador de la classe de protecció addicional que posseeixi. 
 
PANTALLES PER A SOLDADORS 
 
1) Característiques generals 

 Estaran fetes amb materials que garanteixen un cert aïllament tèrmic; han de ser poc conductors de l'electricitat, 
incombustibles o de combustió lenta i no inflamables. 

 Els materials amb què s'hagin realitzat no produiran dermatosi i el seu olor no serà causa de trastorn per a 
l'usuari. 

 Seran de fàcil neteja i susceptibles de desinfecció. 

 Tindran un bon acabat i no pesaran més de 600 grams, sense comptar els vidres de protecció. 

 Les adaptacions dels vidres de protecció en el marc suport, i el d'aquest en el cos de pantalla seran de bon ajust, 
de manera que al projectar un feix lluminós sobre la cara anterior del cos de pantalla no hi hagi  pas de llum a la 
cara posterior, sinó només a través del filtre. 

 
2) Carcassa 

 Les formes i dimensions del cos opac seran suficients per a protegir el front, cara, coll, com a mínim. 

 El material emprat en la seva construcció serà no metàl·lic i serà opac a les radiacions ultraviolades visibles i 
infraroges i resistents a la penetració d'objectes candents. 

 La cara interior serà d'acabat mat, a fi d'evitar reflexos de les possibles radiacions amb incidència posterior. 

 La cara exterior no tindrà reblades, o elements metàl·lics, i si estos existeixen, estaran coberts de material aïllant. 
Aquells que acaben en la cara interior, estaran situats en punts prou allunyats de la pell de l'usuari. 

 
3) Marco suport 

 Serà un bastidor, de material no metàl·lic i lleuger de pes, que adaptarà fermament el cos de pantalla. 

 Marco fix: És el menys recomanable, ja que necessita l'ús d'un altre element de protecció durant l'escrostonat de 
la soldadura. En general portarà una placa-filtre protegida o no amb cobrix-filtre. 

 El conjunt estarà fix en la pantalla de forma permanent, tenint un dispositiu que permeti recanviar fàcilment la 
placa-filtre i el cobrix-filtre cas de tindre-ho. 

 Marco lliscant: Està dissenyat per a adaptar més d'un vidre de protecció, de manera que el filtre pugi desplaçar-
se deixant lliure l'espiera només amb el cobrix-filtre, a fi de permetre una visió clara en la zona de treball, 
garantint la protecció contra partícules volants. 

 Marco abatible: Portarà adaptats tres vidres (cobreix-filtre, filtre i ante-vidre). Per mitjà d'un sistema tipus frontissa 
podrà abatre's el conjunt format pel cobreix filtre i la placa filtrant en els moments que no existeixi emissió de 
radiacions, deixant l'espiera amb l'ante-vidre per a protecció contra impactes. 

 
4) Elements de subjecció  

 Pantalles de cap: La subjecció en aquest tipus de pantalles es realitzarà amb un arnés format per bandes 
flexibles; una de contorn, que comprengui el cap, seguint una línia que unisca la zona mitjana del front amb el 
bescoll, passant sobre les orelles i una altra o altres transversals que uneixin els laterals de la banda de contorn 
passant sobre el cap. Aquestes bandes seran graduables, per adaptar-se al cap. 

 La banda de contorn anirà proveïda, almenys en la seva part frontal, d'un encoixinat.  

 Existiran uns dispositius de reversibilitat que permeten abatre la pantalla sobre el cap, deixant lliure la cara. 
 

 Pantalles de mà: Estaran proveïdes d'un mànec adequat de manera que es pugui subjectar indistintament amb 
una o altra mà, de manera que al sostenir la pantalla en la seva posició normal d'ús quedi el més equilibrada 
possible. 

 
5) Elements addicionals 

 En alguns casos és aconsellable efectuar la subjecció de la pantalla per mitjà de la seva adaptació  a un casc de 
protecció. 

 En estos casos la unió serà tal que permeti abatre la pantalla sobre el casc, deixant lliure la cara de l'usuari. 
 
6) Vidres de protecció. Classes. 

 En estos equips podran existir vidres de protecció contra radiacions o plaques-filtre i vidres de protecció 
mecànica contra partícules volants. 

 Vidres de protecció contra radiacions:  
 

 Estan destinats a detenir en proporció adequada les radiacions que puguin ocasionar dany als òrgans visuals. 

 Tindran forma i dimensions adequades per a adaptar perfectament en el protector a qui vagin destinats, sense 
deixar buits lliures que permeten el pas lliure de radiació. 

 No tindran defectes estructurals o superficials que alteren la visió i òpticament neutres. 

 Seran resistents a la calor, humitat i a l'impacte quan s'usen sense cobrix-filtres. 

 Vidres de protecció mecànica contra partícules volants: 

 Són optatius i hi ha dos tipus; cobrix-filtres i ante-vidres. Els cobreix filtres se situen entre l'ocular filtrant i 
l'operació que es realitza a fi de prolongar la vida del filtre. 

 Els ante-vidres, situats entre el filtre i els ulls, estan concebuts per a protegir-ho (en cas de ruptura del filtre, o 
quan aquest es trobi alçat) de les partícules despreses durant l'escrostonat de la soldadura, picat de l'escòria, 
etc. 
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 Seran incolors i superaran les proves de resistència al xoc tèrmic, aigua i impacte. 

 Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de 
protecció individual: 

 Ulleres de protecció, pantalla o pantalles facials: 

 Treballs de soldadura, toscats, esmerilats o polits i tall. 

 Treballs de perforació i burinat. 

 Talla i tractament de pedres. 

 Manipulació o utilització de pistoles grapadores. 

 Utilització de màquines que al funcionar alcen borumballes en la transformació de materials que produïsquen 
borumballes curtes. 

 Arreplega i fragmentació de cascos. 

 Arreplega i transformació de vidre, ceràmica. 

 Treball amb doll projector d'abrasius granulosos. 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

 Manipulació o utilització de dispositius amb doll líquid. 

 Treballs amb masses en fusió i permanència prop d'elles. 

 Activitats en un entorn de calor radiant. 

 Treballs amb làser. 
 

5.2.4. Protecció de l áparell auditiu 
 
 D'entre totes les agressions, que està sotmés l'individu en la seva activitat laboral, el soroll, és sense cap gènere 

de dubtes, la més freqüent de totes elles. 

 El sistema auditiu té la particularitat, gràcies als fenòmens d'adaptació de contraure certs músculs de l'oïda 
mitjana i limitar parcialment l'agressió sonora del soroll que es produeix. 

 Les conseqüències del soroll sobre l'individu poden, a banda de provocar sorderes, afectar l'estat general del 
mateix, com una major agressivitat, molèsties digestives, etc. 

 El RD 286/2006 sobre -Protecció de la seguretat i salut dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició al soroll - estableix una sèrie de disposicions mínimes que tenen com objecte la protecció dels 
treballadors contra els riscos per a la seva seguretat i la seva salut derivats o que puguin derivar-se de 
l'exposició al soroll, en particular els riscos per a l'audició. 

 
1) Tipus de protectors : 
 
Tap auditiu: 
 

 És un petit element sòlid col·locat en el conducte auditiu extern, de goma natural o sintètica. 

 S'inseriran al començar la jornada i es retiraran al finalitzar-la. 

 Han de guardar-se (en el cas de ser reutilitzables) en una caixa adequada. 

 No són adequats per a àrees de treball amb soroll intermitent on la utilització no compren tota la jornada de 
treball. 

 Aquests taps són eficaços i compleixen en teoria la funció per a la que han estat estudiats però d'altra banda, 
presenten tals inconvenients que  la seva ocupació està prou restringida. El primer inconvenient consisteix en la 
dificultat per a mantindre aquests taps en un estat de neteja correcte. 

 Evidentment, el treball té l'efecte d'embrutar les mans dels treballadors i és per això que corre el risc d'introduir 
en els seus conductes auditius amb les mans brutes, taps també bruts; l'experiència ensenya que en aquests 
condicions es produeixen prompte o tard supuracions del conducte auditiu del tipus -furóncol d'oïda-. 

 
Orelleres: 
 

 És un protector auditiu que consta de : 
 
a) Dos casquets que ajusten convenientment a cada costat del cap per mitjà d'elements encoixinats, quedant el 
pavelló extern de les orelles en l'interior dels mateixos. 
b) Sistemes de subjecció per arnés. 
 

 El pavelló auditiu extern ha de quedar per dins dels elements encoixinats. 

 L'arnés de subjecció ha d'exercir una pressió suficient per a un ajust perfecte al cap. 

 Si l'arnés es col·loca sobre el bescoll disminueix l'atenuació de l'orellera. 

 No han de presentar cap tipus de perforació. 

 El coixí de tancament i el farciment de goma bromera ha de garantir un tancament hermètic. 
 

Casc antisoroll: 
 

 Element que actuant com a protector auditiu cobreix part del cap a més del pavelló extern de l'orella. 
 
2) Classificació 
Com a idea general, els protectors es construiran amb materials que no produeixen danys o trastorns en les 
persones que els empren. Així mateix, seran el més còmode possible i s'ajustaran amb una pressió adequada. 
 
3) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips 
de protecció individual: 
Protectors de l'oïda: 
 

 Treballs que porten amb si la utilització de dispositius d'aire comprimit. 

 Treballs de percussió. 
 

5.2.5. Protecció de l ´aprell respiratori 
 
Els danys causats, en l'aparell respiratori, pels agents agressius com la pols, gasos tòxics, monòxid de carboni, etc., 
per regla general no són causa, quan aquests incideixen en l'individu, d'accident o interrupció laboral, sinó de produir 
en un període de temps més o menys dilatat, una malaltia professional. 
Dels agents agressius, el que major incidència té en la indústria de la construcció és la pols; estant format per 
partícules d'un grandària inferior a 1 micró. 
Tals agents agressius, en funció de la grandària de les partícules que els constitueixen poden ser: 
 
Pols: partícules sòlides resultants de processos mecànics de disgregació de materials sòlids. Aquest agent és el que 
major incidència té en la indústria de la construcció, per estar present en pedreres, perforació de túnels, ceràmiques, 
apunyalat de sòls, tall i poliment de pedres naturals, etc. 
 
Fum: Són partícules de diàmetre inferior a un micró, procedents d'una combustió incompleta, suspeses en un gas, 
formades per carbó, sutja o altres materials combustibles. 
 
Boira: Dispersió de partícules líquides, són prou grans per a ser visibles a simple vista originades bé per 
condensació de l'estat gasós o dispersió d'un líquid per processos físics. El seu grandària està comprés entre 0,01 i 
500 microns. 
 
Altres agents agressius són els vapors metàl·lics o orgànics, el monòxid de carboni i els gasos tòxics 
industrials. 
 
Els equips enfront de partícules es classifiquen d'acord amb la Norma UNE-EN 133, apartat 2.2.1, annex I. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Es classifiquen segons la Norma Europea EN 133, presentant una classificació del medi ambient on pot ser 
necessària la utilització dels equips de protecció respiratòria i una classificació dels equips de protecció respiratòria 
en funció del seu disseny. 
 
A) Medi ambient: 

 Partícules. 

 Gasos i Vapors. 

 Partícules, gasos i vapors. 
 
B) Equips de protecció respiratòria: 

 Equips filtrants: filtres de baixa eficàcia; filtres d'eficàcia mitjana; filtres d'alta eficàcia. 

 Equips respiratoris. 
 
CLASSES D'EQUIPS DE PROTECCIÓ EN FUNCIÓ DEL MEDI AMBIENT. 
 
Equips dependents del medi ambient:  
Són aquells que purifiquen l'aire del medi ambient en què es desembolica l'usuari, deixant-ho en condicions de ser 
respirat. 
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a) de retenció mecànica: Quan l'aire del medi ambient és sotmés abans de la seva inhalació per l'usuari a una 
filtració de tipus mecànic. 
b) de retenció o, retenció i transformació física i/o química: Quan l'aire del medi ambient és sotmés abans de la seva 
inhalació per l'usuari a una filtració a través de substàncies que retenen i/o transformen els agents nocius per 
reaccions químiques i/o físiques. 
c) Mixtos: Quan es conjuguen els dos tipus anteriorment citats. 
 
Equips independents del medi ambient:  
Són aquells que subministren per a la inhalació de l'usuari un aire que no procedeix del medi ambient en què es 
desembolica. 
a) Semi-autònoma: Aquells en què el sistema subministrador d'aire no és transportat per l'usuari i poden ser d'aire 
fresc, quan l'aire subministrat a l'usuari se presa d'un ambient no contaminat; podent ser de mànega de pressió o 
aspiració segons que l'aire se subministra per mitjà d'un bufen-te a través d'una mànega o sigui aspirat directament 
per l'usuari a través d'una mànega. 
b) autònoms: Aquells en què el sistema subministrador de l'aire és transportat per l'usuari i poden ser d'oxigen 
regenerable quan per mitjà d'un filtre químic retenen el diòxid de carboni de l'aire exhalat i de sortida lliure quan 
subministren l'oxigen necessari per a la respiració, procedent d'unes ampolles de pressió que transporta l'usuari 
tenint l'aire exhalat per aquesta sortida lliure a l'exterior. 
 
ADAPTADORS FACIALS 
Es classifiquen en tres tipus: màscara, mascareta i embocadura. 
Els materials del cos de màscara, cos de màscara i cos només de boca podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, 
amb les següents característiques: 
 

 No produiran dermatosi i el seu olor no produirà trastorns al treballador. 

 Seran incombustibles o de combustió lenta. 

 Les viseres de les màscares es fabricaran amb làmines de plàstic incolor o un altre material adequat i no tindran 
defectes estructurals o d'acabat que pugin alterar la visió de l'usuari. Transmetran almenys el 89 per 100 de la 
radiació visible incident; excepcionalment podran admetre's viseres filtrants. 

 
Les màscares cobriran perfectament les entrades a les vies respiratòries i els òrgans visuals. 
Les màscares podran ser de diverses talles, però cobriran perfectament les entrades a les vies respiratòries. 
La forma i dimensions del visor de les cambres deixaran com a mínim a l'usuari el 70 per 100 del seu camp visual 
normal. 
 
FILTRES MECÀNICS. CARACTERÍSTIQUES 
S'utilitzaran contra pols, fums i boires. 
El filtre podrà estar dins d'un portafiltros independent de l'adaptador facial i integrat en el mateix. 
El filtre serà fàcilment desmuntable del portafiltros, per a ser substituït quan sigui necessari. 
Els filtres mecànics hauran de canviar-se sempre que el seu ús dificulti notablement la respiració. 
 
MÀSCARES AUTOFILTRANTS 
Aquest element de protecció, té com característica singular que el propi cos és element filtrant, diferenciant-se dels 
adaptadors facials tipus màscara en què a estos se'ls pot incorporar un filtre de tipus mecànic, de retenció física i/o 
mecànica i inclús una mànega, segons les característiques pròpies de l'adaptador facial i en concordança amb els 
casos en què faça ús del mateix. 
Estes màscares autofiltrants només es podran emprar enfront d'ambients contaminats amb pols. 
Estaran constituïts per cos de màscara, arnés de subjecció i vàlvula d'exhalació. 
Els materials per a la seva fabricació no produiran dermatosi, seran incombustibles o de combustió lenta; en l'arnés 
de subjecció seran de tipus elastòmer i el cos de màscara seran d'una naturalesa tal que ofereixen un adequat ajust 
a la cara de l'usuari. 
 
TIPUS DE FILTRE EN FUNCIÓ DE L'AGENT AGRESSIU 
Contra pols, fums i boires: El filtre serà mecànic, basant-se el seu efecte en l'acció tamisadora i absorbent de 
substàncies fibroses tipus feltre. 
Contra dissolvents orgànics i gasos tòxics en dèbil concentració: El filtre serà químic, constituït per un material 
filtrant, generalment carbó actiu, que reacciona amb el compost danyós, retenint-ho. És adequat per a 
concentracions baixes de vapors orgànics i gasos industrials, però és necessari indicar que ha d'utilitzar-se el filtre 
adequat per a cada exigència, ja que no és possible usar un filtre contra anhídrid sulfurós en fugues de clor i 
viceversa. 
 

A) Contra pols i gasos 
El filtre serà mixt. Es fonamenta en la separació prèvia de totes les matèries en suspensió, perquè en cas contrari 
podrien reduir en el filtre per a gasos la capacitat d'absorció del carbó actiu. 
 
B) Contra monòxid de carboni 
Per a protegir-se d'aquest gas, és necessari utilitzar un filtre específic, unint-se la màscara al filtre a través del tub 
traqueal, a causa del pes del filtre. 
El monòxid de carboni no és separat en el filtre, sinó transformat en anhídrid carbònic per mitjà d'un catalitzador a 
què s'incorpora oxigen de l'aire ambient, havent de contindre com a mínim un 17per 100 en volum d'oxigen. 
És precís tenir en compte, que no sempre és possible utilitzar màscares dotades únicament de filtre contra CO, ja 
que perquè aquests resulten eficaços, és necessari concórreguen dos circumstàncies; que existisca prou 
percentatge d'oxigen respirable i que la concentració de CO no sobrepasse determinats límits que varien segons la 
naturalesa del mateix. Quan tals requisits no existixen s'utilitzarà un equip semi-autónomo d'aire fresc o un equip 
autònom per mitjà d'aire comprimit purificat. 
 
VIDA MITJANA D'UN FILTRE 
Els filtres mecànics, es reemplaçaran per altres quan els seus passos d'aire estiguin obstruïts per la pols filtrada, que 
dificulten la respiració a través d'ells. 
Els filtres contra monòxid de carboni, tindran una vida mitjana mínima de seixanta minuts. 
Els filtres mixtos i químics, tenen una vida mitjana mínima en funció de l'agent agressiu així per exemple contra 
amoníac serà de dotze minuts; contra clor serà de quinze minuts; contra anhídrid sulfurós serà de deu minuts; contra 
àcid sulfhídric serà de trenta minuts. 
En determinades circumstàncies es suscita la necessitat de protegir els òrgans respiratoris al propi temps que el cap 
i el tronc com en el cas dels treballs amb doll d'arena, pintura aerogràfica o operacions en què la calor és factor 
determinant. 
En el doll d'arena, tant quan s'opera amb arena silícia, com amb granalla d'acer, l'operari es protegirà amb un 
escafandre d'alumini endurit dotat del corresponent sistema d'aireig, per mitjà de presa d'aire exterior. 
En aquells casos en què sigui necessari cobrir el risc de calor s'utilitzin caputxes amb espiera de vidre refractari i en 
molts casos amb dispositius de ventilació. 
 
LLISTA INDICATIVA I NO EXAHUSTIVA D'ACTIVITATS I SECTORS D'UTILITZACIÓ D'AQUESTS EPIS: 
Equips de protecció respiratòria: 
 

 Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen. 

 Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 

 Ambients amb pols. 

 Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 

 Treballs en instal·lacions frigorífiques en què existeixi un risc de fuga de fluid.  
 

5.2.6. Protecció de les extremitats superiors 
 
El diari Oficial de les Comunitats Europees de 30.12.89 en la directiva del Consell de 30 de novembre de 1989 
relativa  a les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors en el treball d'EPIS en el 
seu annex III ens mostra una llista d'activitats i sectors d'activitats que puguin requerir la utilització d'equips de 
protecció individual dels braços i les mans. 
 
A) Guants: 

 Treballs de soldadura. 

 Manipulació d'objectes amb arestes tallants, però no a l'utilitzar màquines, quan existisca el risc que el guant 
quedi atrapat. 

 Manipulació a l'aire de productes àcids o alcalins. 
 
B) Guants de metall trenat: 

 Substitució de fulles en les màquines de tallar. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992 de 20 de novembre-. Les normes UNE-EN 348, UNE-EN  
ISO 6530, UNE-EN  ISO 9185, UNE-EN 381, UNE-EN 142 i UNE-EN 510, estableixen els requisits mínims que ha de 
complir la protecció per a ajustar-se al citat Reial Decret. 
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1) La protecció de mans, avantbraços i braços es farà per mitjà de guants, mànegues, mitenes i maneguins 
seleccionats per a prevenir els riscos existents i per a evitar la dificultat de moviments al treballador. 
2) Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuiro assaonat al crom, plom o malla 
metàl·lica segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
3) En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmes de les mans, utilitzant-se aquest efecte 
didals o manyoples. 
4) Per a les maniobres amb electricitat hauran d'usar-se els guants fabricats en cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que porten indicat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
5) Els guants i maneguins en general, no tindran costures, clavillis o qualsevol deformació o imperfecció que minve 
les seves propietats. 
 

 Podran utilitzar-se colorants i altres additius en el procés de fabricació, sempre que no disminueixen les 
seves característiques ni produeixen dermatosi. 

 Les manyoples, evidentment, no serveixen més que per al maneig de grans peces. 

 Les característiques mecàniques i fisicoquímiques del material que componen els guants de protecció es 
defineixen per la grossària i resistència a la tracció, a l'esgarro i al tall. 

 La protecció dels avantbraços, és a base de maneguins, estant fabricats amb els mateixos materials que els 
guants; sovint el maneguí és solidari amb el guant, formant una sola peça que a vegades sobrepassa els 50 
cm. 

 
6) Aïllament de les ferramentes manuals usades en treballs elèctrics en baixa tensió. 

 Ens referim a les ferramentes d'ús manual que no utilitzen més energia que la de l'operari que les usa. 

 Les alteracions patides per l'aïllament entre -10ºC i +50ºC no modificarà les seves característiques de 
manera que la ferramenta mantingui la seva funcionalitat. El recobriment tindrà un grossària mínim d'1 mm. 

 Portaran en caràcters fàcilment llegibles les indicacions següents: 
 a) Distintiu del fabricant.  
 b) Tensió màxima de servei 1000 volts. 
 

A continuació, es descriuen les ferramentes més utilitzades, així com les seves condicions mínimes. 
 
6.1) Tornavís. 
Sigui quin sigui la seva forma i part activa (rectes, recolzats, punta plana, punta de creu, cap hexagonal, etc.), la 
part extrema de la ferramenta no recoberta d'aïllament, serà com a màxim de 8 mm. La longitud de 
l'empunyadura no serà inferior de 75 mm. 

 
6.2) Claus. 
En les claus fixes (planes, de tub, etc.), l'aïllament estarà present en la seva totalitat, excepte en les parts 
actives. 
No es permetrà l'ocupació de claus dotades de varis caps de treball, excepte en aquells tipus en què no existisca 
connexió elèctrica entre elles. 
No es permetrà la clau anglesa com a ferramenta aïllada de seguretat. 
La longitud de l'empunyadura no serà inferior a 75 mm. 

 
6.3) Alicates i tenalles. 
L'aïllament cobrirà l'empunyadura fins al cap de treball i disposarà d'un ressalt per a evitar el perill de lliscament 
de la mà cap al cap de treball. 

 
6.4) Curta-fils d'Aram. 
Quan les empunyadures d'aquestes ferramentes siguin d'una longitud superior a 400 mm. No fa falta ressalt de 
protecció. 
Si la longitud és inferior a 400mm, anirà equipada amb un ressalt semblant a les de les alicates. 
En tot cas, l'aïllament recobrirà l'empunyadura fins al cap de treball. 

 
6.5) Arc porta serres. 
L'aïllament recobrirà la totalitat del mateix, incloent la palometa o dispositiu de tensat del full. 
Podran quedar sense aïllament les zones destinades a l'encast del full. 

 
7) Llista indicativa i no exhaustiva d'activitats i sectors d'activitats que poden requerir la utilització d'equips de 
protecció individual: 
 

 Didals de cuir: Transport de sacs, paquets rugosos, esmerilat, polit. 

 Didals o semiguants que protegeixen dos dits i el polze, reforçats amb cota de malla: Utilització de 
ferramentes de mà tallants. 

 Manyoples de cuir: Obrers, personal en contacte amb objectes rugosos o matèries abrasives, maneig de 
xapes i perfils. 

 Semiguants que protegeixen un dit i el polze reforçats amb malla: Algun treball de serra, especialment en la 
serra de cinta. 

 Guants i manyoples de plàstic: Guants amb les puntes dels dits en acer: Manipulació de tubs, peces 
pesades. 

 Guants de cuir: Xapistes, plomers, vidriers, soldadura a l'arc. 

 Guants de cuir al crom: Soldadura a l'acer. 

 Guants de cuir reforçat: Maneig de xapes, objectes amb arestes vives. 

 Guants amb la palma reforçada amb reblades: Manipulació de cables d'acer, peces tallants. 

 Guants de cautxú natural: Àcid, àlcalis. 

 Guants de cautxú artificial: Ídem, hidrocarburs, greixos, oli. 
 

5.2.7. Protecció de les extremitats inferiors 
 
L'equip de protecció haurà d'estar certificat i posseir la- marca CE- segons RD 1407/1992 de 20 de Novembre. 
Hauran ser-li d' aplicació les normes UNE-EN 344, UNE-EN 345, UNE-EN 346, UNE-EN 347, que estableixen els 
requisits mínims - assajos i especificacions que han de complir els EPIS-. 
El Diari Oficial de la Comunitat Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consell, de 30 de Novembre de 1989, 
relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball d'equips de 
protecció individual- tercera Directiva específica conformement a l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE 
i 89/656/CEE en el seu annex II, ens mostra una llista indicativa i no exhaustiva d'activitats que poden requerir la 
utilització d'equips de protecció individual del peu. 
 
A ) Calçats de protecció amb sola antiperforant: 

 Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

 Treballs en bastides. 

 Obres de demolició d'obra gruixuda. 

 Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat. 

 Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge. 

 Obres de teulada. 
 
B ) Sabates de protecció sense sola antiperforant. 

 Treballs en ponts metàl·lics, edificis metàl·lics de gran alçada, pals, torres, ascensors, construccions hidràuliques 
d'acer, grans contenidors, canalitzacions de gran diàmetre, grues, instal·lacions de calderes, etc. 

 Obres de construcció de forns, muntatge d'instal·lacions de calefacció, ventilació i estructures metàl·liques. 

 Treballs en pedreres, explotacions a cel obert i desplaçament de runam. 

 Treballs i transformació de pedres. 

 Fabricació, manipulació i tractament de vidre pla i vidre buit. 

 Transport i emmagatzematges 
 
C ) Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant 

 Obres de teulada 
 
D ) Sabates de seguretat amb soles termoaïllants 

 Activitats sobre i amb masses ardents o molt fredes 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS EPIS PER PROTECCIÓ DELS PEUS. 
 
1) Polaines i abrigall. 

 S'usen en llocs amb risc d'esquitxades d'espurna i brous ; els de serratge són usats pels soldadors, els de cuir 
per a protecció d'agents químics, greixos i olis ; els de neoprè per a protecció d'agents químics. 

 Poden ser indistintament de mitja canya o de canya alta ; el tipus de despreniment ha de ser ràpid, per mitjà de 
fleixos. 

 
2) Sabates i botes. 

 Per a la protecció dels peus, davant els riscos mecànics, s'utilitzarà calçat de seguretat d'acord amb la classe de 
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risc. 

 Classe I: Calçat proveït de puntera de seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els riscos de caiguda 
d'objectes, cops o aixafaments, etc. 

 Classe II: Calçat proveït de plantilla o sola de seguretat per a protecció de la planta dels peus contra punxades. 

 Classe III: Calçat de seguretat, contra els riscos indicats en classe I i II. 
 
3) Característiques generals. 

 La puntera de seguretat formarà part integrant del calçat i de ser de material rígid. 

 El calçat cobrirà adequadament el peu, permetent desenvolupar un moviment normal al caminar. 

 La sola estarà formada per una o diverses capes superposades i el taló podrà portar un farciment de fusta o 
similar. 

 La superfície de sola i taló, en contacte amb el terra, serà rugosa o estarà proveïda de ressalts i esquerdes. 

 Tots els elements metàl·lics que tinguin una funció protectora seran resistents a la corrosió a base d'un 
tractament fosfatat. 

 
4) Contra riscos químics. 

 S'utilitzarà calçat amb sola de cautxú, neoprè, cuir especialment tractat o fusta i la unió del cos amb la sola serà 
per vulcanització en lloc de cosit. 

 
5) Contra la calor. 

 Es farà servir calçat de seguretat resistent per a altes temperatures, podent ser de pell bovina o de qualsevol 
altre material que garanteixi la seva resistència. 

 
6 ) Contra l'aigua i humitat. 

 S'usaran botes altes de goma. 
 
7 ) Contra electricitat. 

 S'usaran botes protectores de cautxú o polimèric enfront de riscos elèctrics. 
 
 

5.2.8. Protecció anticaigudes 
 
L'equip ha de posseir la marca CE -segons R.D. 1407/1992, de 20 de novembre-. 
Les Normes UNE-EN 341, UNE-EN 353-1, UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 358, UNE-EN 360, UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 363, UNE-EN 364/AC y UNE-EN 365, estableixen requisits mínims que han de complir els 
equips de protecció contra caigudes d'alçades, per a ajustar-se als requisits del R.D. 1407/1992. 
En tot el treball en altura amb perill de caiguda eventual, serà perceptiu l'ús de l'Arnés de Seguretat. 
 
CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPS ANTICAIGUDES 
Segons les prestacions exigides es divideixen en: 
 
Classe A: 
Pertanyen a la mateixa els cinturons de subjecció. És utilitzat per a sostindre l'usuari a un punt d'ancoratge anul·lant 
la possibilitat de caiguda lliure. Està constituït almenys per una faixa i un o més elements d'amarre. L'element 
d'amarrament estarà sempre tens, a fi d'impedir la caiguda lliure. És aconsellable l'ús d'un sistema de regularització 
de l'element d'amarrament. 
 

TIPUS 1: 
Proveït d'una única zona de connexió. S'utilitzarà en treballs en què no sigui necessària llibertat de moviment 
o en desplaçaments de l'usuari en què s'utilitze un sistema de punt d'ancoratge mòbil, com en treballs sobre 
cobertes, pedreres, bastides, escales, etc. 
TIPUS 2: 
Proveït de dos zones de connexió. S'utilitzarà en treballs en què sigui possible fixar l'arnés, abraçant 
l'element d'amarrament a un pal, estructura, etc., com en treballs sobre línies elèctriques aèries o 
telefòniques. 

 
Classe B: 
Pertanyen a la mateixa els arnesos de suspensió. És utilitzat per a suspendre l'usuari des d'un o més punts 
d'ancoratge. Està constituït per una o diverses bandes flexibles i una o més zones de connexió que permeten, 
almenys, al tronc i cap de l'individu la posició vertical estable. S'utilitzarà en treballs en què només existeixen 
esforços estàtics (pes de l'usuari), com ara operacions en què l'usuari estigui suspès per l'arnés, elevació i descens 

de persones, etc., sense possibilitat de caiguda lliure. 
 

TIPUS 1: 
Proveït d'una o diverses bandes flexibles que permeten assentar-se a l'usuari, s'utilitzarà en operacions que 
requereixen una determinada duració, permetent a l'usuari realitzar les dites operacions amb la mobilitat que 
les mateixes requereixen. 
TIPUS 2: 
Sense bandes flexibles per a assentar-se, s'utilitzarà en operacions de curta duració. 
TIPUS 3: 
Proveït d'una banda flexible que permet a l'usuari assentar-se o utilitzar-ho com a arnés toràcic. S'utilitzarà 
en operacions d'elevació o descens. 

 
Classe C: 
Pertanyen a la mateixa els cinturons de caiguda. És utilitzat per a frenar i detenir la caiguda lliure d'un individu, de 
manera que al final d'aquella l'energia que s'abast s'absorbeixi en gran part pels elements integrants de l'arnés, 
mantenint els esforços transmesos a la persona per davall d'un valor prefixat. Està constituït essencialment, per un 
arnés amb faixa o sense i un element d'amarre, que pot estar proveït d'un amortidor de cada. 
 

TIPUS 1: 
Constituït per un arnés toràcic amb faixa o sense i un element d'amarrament. 
TIPUS 2: 
Constituït per un arnés extensiu al tronc i cames, amb faixa o sense i un element d'amarrament. 
Tots els cinturons de seguretat, independentment de la seva classe i tipus, presentaran una etiqueta o 
semblant, en la que s’indica: Classe i tipus d'arnés; longitud màxima de l'element d'amarrament i any de 
fabricació. 

 
Arnés de seguretat: 
 
De subjecció: 

 Denominats de Classe -A-, s'utilitzaran en aquells treballs que l'usuari no ha de fer grans desplaçaments. 
Impedeix la caiguda lliure. 

 Classificació. Tipus I: Amb només una zona de subjecció. Tipus II: Amb dos zones de subjecció. 

 Components. Tipus I: Faixa, sivella, corda o banda d'amarrament, argolla i mosquetó. 

 La corda d'amarrament tindrà un diàmetre mínim de 10 mm. 

 Separació mínima entre els forats de la sivella, 20mm. 
 
Característiques geomètriques: 

 Faixa: Formada amb bandes de dimensions iguals o superiors a les indicades a continuació: Separació mínima 
de forats per a la sivella, 20 mm. Corda d'amarrament: diàmetre mínim 10 mm. 

 
Característiques mecàniques: 

 Valors mínims requerits, per mitjà de mètodes establerts en la norma Tècnica Reglamentària NT-13. 

 Faixes de cuiro: Resistència a la ruptura per tracció, no inferior a 2,8 Kg. /mm, no s'apreciarà  a simple vista cap 
clavilla o clavill. La resistència a esgarrar-se, no serà inferior a 10 Kg. /mm de grossària. 

 Faixes de material tèxtil o mixt: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o superior a 1000 Kg. 

 Elements metàl·lics: Resistència a tracció, tindran una càrrega de ruptura igual o superior a 1000 Kg. 

 Elements d'amarrament: Resistència de tracció, la càrrega de ruptura ha de ser superior a 1200 Kg. 

 Zona de connexió: La càrrega de ruptura del conjunt ha de ser superior a 1000 Kg. 
 
Recepció : 

 Els cantells o bords no han de tindre arestes vives, que puguin ocasionar molèsties innecessàries. No tindrà 
entroncaments i esfilagarsats. 

 Bandes d'amarrament: no ha de tindre entroncaments. 

 Costures: Seran sempre en línia recta. 
 
 
LLISTA INDICATIVA I NO EXAHUSTIVA D'ACTIVITATS QUE PODEN REQUERIR LA UTILITZACIÓ D'AQUESTS 
EQUIPS. 
 

 Treballs en bastides. 

 Muntatge de peces prefabricades. 
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 Treballs en pals i torres. 

 Treballs en cabines de grues situades en altura. 

 Treballs en cabines de conductor d'estibadors amb ganxo elevadora. 

 Treballs en emplaçaments de torres situats en altura. 

 Treballs en pous i canalitzacions. 
 
 

5.3. Requisits dels equips de protecció col.lectiva 
 
5.3.1. Condicions tècniques de les proteccions col-lectives 
 
MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA. 
 
Les proteccions col·lectives requereixen d'una vigilància en el seu manteniment que garanteixi la idoneïtat del seu 
funcionament per al fi que van ser instal·lades. Aquesta tasca deu ser realitzada pel Delegat de Prevenció, apartat -
d-, article 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui revisarà la situació d'aquests elements amb la 
periodicitat que es determini en cada cas i que com a pauta general s'indica a continuació. 
  

 Elements de xarxes i proteccions exteriors, en general, baranes, baranes, etc. (setmanalment). 

 Elements de bastimentada, suports, ancoratges, traves, plataformes, etc. (setmanalment). 

 Estat del cable de les grues torre independentment de la revisió diària del gruista (setmanalment). 

 Instal·lació provisional d'electricitat, situació de quadres auxiliars de plantes, quadres secundaris, clavilles, etc. 
(setmanalment). 

 Extintors, magatzem de mitjans de protecció personal, farmaciola, etc. (mensualment). 

 Neteja de dotacions de les casetes de serveis higiènics, vestuaris, etc. (setmanalment). 
 
CONDICIONS PARTICULARS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
A) Visera de protecció accés a obra: 

 La protecció del risc existent en els accessos dels operaris a l'obra es realitzarà per mitjà de la utilització de 
viseres de protecció. 

 Estaran formades per una estructura metàl·lica com a element sustentador dels taulers, d'amplària suficient per a 
l'accés del personal, prolongant-se cap a l'exterior del bord de forjat 2'5 m. i senyalitzant-se convenientment. 

Els taulers que formen la visera de protecció hauran de formar una superfície perfectament quallada. 
 
B) Instal·lació elèctrica provisional d'obra: 
 
a) Xarxa elèctrica: 

 La instal·lació provisional d'obra estarà d'acord amb la ITC-BT-33 i instruccions complementàries. 

 Tots els conjunts d'aparells emprats en les instal·lacions d'obres han de complir les prescripcions de la norma 
UNE-EN 60.349 -4. 

 En els locals de serveis (oficines, vestuaris, locals sanitaris, etc.) seran aplicables les prescripcions tècniques 
recollides en la ITC-BT-24 

 Durant la fase de realització de la instal·lació, així com durant el manteniment de la mateixa, els treballs 
s'efectuaran sense tensió en les línies, es verificarà aquesta circumstància amb un comprovador de tensió. 

 
b) Interruptor diferencial de 30 mA 
 

 Interruptor diferencial de 30 mA per a la xarxa d'enllumenat, instal·lat en el quadre general elèctric de l'obra, en 
combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. 

 Seran nous, a estrenar 

 L'interruptor diferencial de 30 miliampers serà del model establert pel projecte d'instal·lació elèctrica provisional 
d'obra, instal·lat en el quadre general elèctric de l'obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de 
terra de l'obra. Instal·lació. 

 Es revisarà diàriament, procedint a la seva substitució immediata en cas d'avaria. 

 Es comprovarà diàriament, que no han estat pontejats. En cas afirmatiu: s'eliminarà el pont i s'investigarà qui és 
el seu autor, per tal d'explicar el perillós de la seva acció i conèixer els motius que el van portar a ella per tal 
d'eliminar-los. 

 

c) Interruptor diferencial de 300 mA 
 

 Seran nous, a estrenar 

 Interruptor diferencial de 300 mA per a la xarxa de força, instal·lat en el quadre general elèctric de l'obra, en 
combinació amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l'obra. 

 Es comprovarà diàriament, que no han estat pontejats. En cas afirmatiu: s'eliminarà el pont i s'investigarà qui és 
el seu autor, per tal d'explicar el perillós de la seva acció i conèixer els motius que el van portar a ella per tal 
d'eliminar-los. 

 
d) Presa de terra: 

 Les preses de terra podran estar constituïdes per plaques o piques verticals. 

 Les plaques de coure tindran un grossària mínim de 2 mm. i la de ferro galvanitzat seran de 2.5 Mm. 

 Les piques d'acer galvanitzat seran de 25 Mm. de diàmetre com a mínim, les de coure de 14 mm. de diàmetre 
com a mínim i els perfils d'acer galvanitzat de 60 Mm. de costat com a mínim. 

 
C) Cables de subjecció de cinturó de seguretat i ancoratges: 

 Els cables de seguretat, una vegada muntats en l'obra i abans de la seva utilització, seran examinats i provats 
amb vista a la verificació de les seves característiques i a la seguretat del treball dels mateixos. 

 Aquests proves es repetiran cada vegada que siguin objectes de trasllat, modificacions o reparacions 
d'importància. 

 Tindran prou resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 
protectora. 

 
D) Marquesines: 

  Hauran de complir les següents característiques:  
 

a) Longitud mínima de volat 2,5 metres des del bord del forjat.  
b) Separació màxima entre mordasses de 2 metres.  
c) Resistència a un impacte sobre la seva superfície, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

 

 Les marquesines estaran formades per plataformes de taulers de 50 Mm. de grossària, separats lleugerament 
entre ells, de manera que en cas de pluja impedeixin que es formen acumulacions d'aigua en la seva superfície, 
però al mateix temps hauran d'impedir que la ferramenta material que impacta en ella, pugui col·locar-se entre 
els intersticis dels taulers de la plataforma. 

 Perquè aquesta protecció compleixi amb allò que s'ha programat, la seva longitud haurà de ser igual a la façana 
(exterior i/o interior) de l'edifici en construcció. 

 
E) Xarxes: 

 La Norma UNE-EN 1263 Parts 1 i 2, estableix les característiques, tipus i requisits generals que han de satisfer 
les xarxes de seguretat utilitzades en determinats llocs de treball per a protegir a les persones exposades als 
riscos derivades de caiguda d'altura. 

 La protecció del risc de caiguda al buit pel bord perimetral es farà per mitjà de la utilització de xarxes sobre 
pescants tipus forca. A més es protegirà el desencofrat per mitjà de xarxes, ancorades al perímetre dels forjats. 

 Les xarxes utilitzades seran de poliamida, de 100 x 100 mm., amb suports tipus forca col·locades a 4,50 m., 
llevat que el replantejament no ho permeti. En cap cas els pescants sobrepassaran els 5,00 m. de separació. 

 Portaran corda perimetral de cèrcol nugada a la malla i per a realitzar els entroncaments, així com per al trava 
dels trams de malla a les perxes, i serà major de 8 mm. 

 L'extrem inferior de la xarxa s'amarrarà a ganxos metàl·lics embeguts en el forjat separades com a màxim 1,00 
m., el lligat dels mòduls entre si serà amb corda de poliamida de diàmetre 3 Mm. 

 Els trams de malla es cosiran entre ells amb el mateix tipus de corda de poliamida i mai amb fils d'aram o cable, 
de manera que no deixen buits. 

 
F) Mallats: 

 Els buits horitzontals interiors es protegiran amb malles electrosoldades de resistència i malla adequada, indicat 
quan aquests siguin de reduïda grandària (normalment menor de 2 m2). 

 En obra disposem de malles d'acer electrosoldat, en diferents elements estructurals, per la qual cosa és un 
element comú. 

 Les malles es componen de dos sistemes de fil d'aram o barres paral·lels, d'acer estirat en fred, o trefilatge, 
formant retícula ortogonal i unida per mitjà de soldadura elèctrica en els seus punts de contacte. 

 Per la seva condició de resistència a esforços tallants de cada nus soldat, és ideal per a la retenció de materials i 
objectes en la protecció de buits de forjats. 
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 Els avantatges que poden obtenir amb l'ocupació de malles electrosoldades són: fàcil col·locació en obra, estalvi 
de treball, bon ancoratge al forjat perquè forma part d'ell, supressió de ganxos, etc. 

 
G) Tanca d'obra: 

 Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra, segons plans i abans de l'inici de l'obra. 

 Tindran almenys 2 metres d'alçada. 

 Disposaran de porta gran per a accés de  vehicles de 4 metres d'amplària i porta independent per a accés de 
personal.  

 Haurà de mantenir-se fins a la conclusió de l'obra o si és el cas, a la seva substitució pel tancat definitiu. 
 
H) Plataformes d'Entrada/Sortida de materials: 

 S'utilitzarà aquest tipus de plataformes per a la recepció dels materials en planta. 

 Es col·locaran en totes les plantes dels forjats, estant perfectament apuntalades per a garantir la seva estabilitat. 

 L'ample de la plataforma serà almenys de 60 cm. i anirà proveïda de baranes que impedeixin la caiguda dels 
treballadors. 

 
I) Protecció contra incendis: 

 En els centres de treball s'observaran les normes que, per a prevenció i extinció d'incendis, estableixin els 
següents apartats d'aquest capítol i en el Pla d'Emergència que acompanya aquest Plec de Seguretat i Salut.  
Així mateix, en les indústries o treballs amb risc específic d'incendi, es compliran les prescripcions imposades 
pels reglaments tècnics generals o especials, dictats per la Presidència del Govern, o per altres departaments 
ministerials, en l'àmbit de les seves respectives competències, així com les corresponents ordenances 
municipals. 

 Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament tal com estableix el Pla d'Emergència. 
 
J) Encofrats continus: 

 La protecció efectiva del risc de caiguda en aquesta obra dels operaris des d'un forjat en execució al forjat 
inferior es realitzarà per mitjà de la utilització d'encofrats continus. 

 L'empresa constructora deurà per mitjà del Pla de Seguretat, justificar l'elecció d'un determinat tipus d'encofrat 
continu entre l'oferta comercial existent. 

 Compliran el que disposa l'apartat 11 de la part C de l'annex IV del Reial Decret 1627/1997. 
 
K)  Taulers: 

 La protecció dels riscos de caiguda al buit pels buits existents en el forjat es realitzarà per mitjà de la col·locació 
de taulers de fusta.  

 Aquests buits es refereixen als que es realitzen en obra per al pas d'ascensors, muntacàrregues i petits buits per 
a conductes d'instal·lacions. 

 Els taulers de fusta hauran de tenir la resistència adequada i estaran formats per un quallat de taulers  de fusta  
de 7 x 20 cm. subjectes inferiorment per mitjà de tres taulers transversals, tal com s'indica en els Plans. 

 
L) Corredors de seguretat : 
 
a) Porticats: 
 

 Podran realitzar-se els pòrtics amb peus dreta i llinda de taulers embridats, fermament subjectes al terreny i 
coberta quallada de taulers. Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics amb tub o perfils i la 
coberta de xapa). 

 Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegin puguin caure (600 Kg. /m2), podent col·locar 
elements amortidors sobre la coberta. 

 
b) Passarel·les: 
 

 S'utilitzaran les passarel·les com a elements de protecció col·lectiva per a navegar amb seguretat per rases de 
fonamentació, fonamentacions, forjats en construcció i en general per aquells llocs en què la circulació de les 
persones no es realitzi sobre sòl uniforme i estable. 

 Les passarel·les utilitzades en aquesta obra seran de 60 cm. d'ample. 
 
M) Baranes: 

 Es col·locaran baranes en el perímetre de totes les plantes de l'immoble, així com en els buits interiors que 
representi un risc potencial de caiguda, a mesura que es van realitzant els forjats. 

 Així mateix es col·locaran baranes en el perímetre de la zona d'excavació i en tots aquells punts de l'obra on 

existeixi un potencial risc de caiguda. 

 Hauran de tenir la suficient resistència per a garantir la retenció de persones (150 Kg. /ml).  

 Tindran llistó intermedi, sòcol de 20 cm. i passamans, amb la resistència adequada per a la retenció de 
persones. 

 A més les escales estaran totes elles amb baranes tant en les rampes com en els altiplans. 

 L'alçada serà almenys de 90 cm., sent recomanable la utilització de baranes amb alçada d'1,00 metres. 
 
CRITERIS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES: 
 
Respecte als mitjans de protecció col·lectiva que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats en la Memòria 
de Seguretat, s'hauran de complir les condicions següents: 
 
A) La protecció col·lectiva ha estat dissenyada en funció de la tipologia concreta de l'obra, tenint una atenció especial 
a la senyalització. 
B) Les proteccions col·lectives d'aquesta obra, estaran disponibles per al seu ús immediat abans de la data decidida 
per al seu muntatge, segons el que preveu el pla d'execució de l'obra. 
C) Les proteccions col·lectives seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda. 
D) Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu 
muntatge. Queda prohibit el començament d'un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que 
aquesta estigui muntada completament dins de l'àmbit del risc que neutralitza o elimina. 
E) Per a al muntatge de les proteccions col·lectives, es tindrà en compte les directrius de la Direcció d'obra. 
F) Es desmuntarà immediatament, tota protecció col·lectiva que s'estigui utilitzant, en la que s'observen 
deterioraments amb  disminució efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a continuació el component deteriorat 
i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. 
G) Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de la instal·lació de la protecció 
col·lectiva prevista. De totes maneres, s'adoptaren les mesures apropiades en cada cas amb el vistiplau de la 
Direcció d'obra. 
H) Les proteccions col·lectives projectades en aquests treballs, estan destinades a la protecció dels riscos de tots els 
treballadors de l'obra. És a dir, treballadors de l'empresa principal, els de les empreses concurrents 
(subcontractades), empreses col·laboradores, treballadors autònoms, visites dels tècnics de la direcció d'obra o de la 
propietat i visites de les inspeccions d'organismes oficials o d'invitats per diferents causes. 
I) L'empresa Principal (contractista) realitzarà el muntatge, manteniment i retirada de la protecció col·lectiva pels 
seus mitjans o per mitjà de subcontractació, responent davant de la Direcció d'obra, segons les clàusules 
penalitzadores del contracte d'adjudicació d'obra i del Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
J) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida, és preferible a l'ús d'equips de protecció individual per 
defensar-se d'un risc idèntic. 
K) En cas d'accident a alguna persona per la fallada de les proteccions col·lectives, es procedirà segons les normes 
legals vigents, avisant a més sense retard, a la Direcció d'obra. 
L) L'Empresa Principal (contractista) mantindrà en la posició d'ús previst i muntades, les proteccions col·lectives que 
fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació pertinent de la fallada, amb l'assistència expressa de la 
Direcció. 
 
AUTORITZACIÓ PER A UTILITZACIÓ DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES:  
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització de les Proteccions Col·lectives. L'objectiu fonamental de la 
formalització del present protocol és deixar constància documental de l'estat i ús de les proteccions col·lectives a 
utilitzar en l'obra. 
Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la 
utilització de les proteccions. 
Mensualment es revisaran totes les proteccions col·lectives presents en obra per a la seva autorització d'ús. 
 

5.3.2. Normes que afecten els mitjans de protecció col-lectiva que estan normalitzats i que 
es van a utilizar en l òbra  
 
Relació de Fitxes tècniques : 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat verticals 

Definició : 

 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals que impedeixen la 
caiguda de persones i objectes a través de façanes o de buits verticals de l'edifici en 
construcció. 
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 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

 
 

Fitxa : Xarxes de seguretat per a Forca o pescant 

Definició : 

 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes verticals sustentades per mitjà 
de pescants tipus forca i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a través 
de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat recuperables 

Definició : 

 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través dels mateixos. 

 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 

 

UNE-EN ISO 2307 

 

Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

 Són recuperables al 100% del seu conjunt. 

 

 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat sota forjat d'un sol ús 

Definició : 

 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes col·locades sota els encofrats 
dels forjats en construcció, i que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través dels mateixos.  

 Seran d'un sol ús, rebutjant-se posteriorment. 

 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

 Són d'un sol ús, procedint posteriorment a la seva destrucció. 

 

 
 

Fitxa : Mallats electrosoldats 

Definició : 

 Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de mallats 
electrosoldades que impedeixen la caiguda de persones per buits horitzontals 
practicats en els forjats. 

 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establerts en la taula següent. 

Norma Norma UNE Títol 
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EN/ISO 

  Hauran de complir la Instrucció EHE relativa als acers 
utilitzats en les obres de construcció. 

Especificacions tècniques : 

 Estaran embegudes en la massa de forjat almenys 1 metre. 

 

 
 

Fitxa : Baranes de seguretat 

Definició : 

 Sistema de protecció col·lectiva consistent en la col·locació de baranes provisionals 
d'obra per les vores de forjats, escales i buits, amb l'objecte d'impedir la caiguda de 
persones i objectes.  

 Haurien de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNEIX, les 
especificacions recollides pel RD 1627/1997 ANNEX IV. Disposicions mínimes de 
seguretat i de salut que haurien d'aplicar-se en les obres, en concret en la Part C: 
disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball en les obres en 
l'exterior dels locals. Punt 3. Caigudes d'altura.  

 Així mateix haurien de complir les especificacions tècniques i normatives establertes 
en la taula següent.  

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixin 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball.  

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix 
les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs 
de treball. 

  NTP-123 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

 Hauran de portar passamans, llistó intermedi i sòcol, que cobrirà 20 cm. 

 Hauran de ser almenys de 90 cm. D'alçada 

 Les baranes seran capaces de resistir una càrrega de 150 Kg per metre lineal. 

 

 
 

Fitxa : Plataformes d'entrada - eixida de materials 

Definició : 

 Plataforma metàl·lica volada, sustentada per mitjà de puntals de tipus metàl·lic 
capaç de permetre la descàrrega d'objectes volats per la grua torre, sense 
necessitat que l'operari s'aguaite a l'exterior. 

 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establides en la taula següent. 

Norma Norma UNE Títol 

EN/ISO 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

  REIAL DECRET 1627/1997. Estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres, (MINISTERI 
PRESIDÈNCIA, BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997). 

  REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
els llocs de treball. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre de 1989, estableix 
les disposicions mínimes de seguretat i de salut en els llocs 
de treball. 

  REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixin les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Especificacions tècniques : 

 Disposaran del marcat CE, no podent-se utilitzar en l'obra plataformes sense 
l'autorització prèvia del Coordinador de Seguretat. 

 

 
 

Fitxa : Xarxes de Seguretat per a baranes 

Definició : 

 Sistema de protecció col·lectiva consistent en xarxes de seguretat utilitzades com a 
complement a les baranes que impedeixen la caiguda de persones i objectes a 
través de façanes o de buits verticals de l'edifici en construcció. 

 Hauran de complir les Normes Europees EN/ISO, normes UNE i la resta 
d'especificacions tècniques i normatives establertes en la taula següent. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Títol 

EN ISO 2307 UNE-EN ISO 2307 Corda de fibra per a usos diversos. Determinació de certes 
propietats físiques i mecàniques. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 Sistemes de qualitat. Model per a l'assegurament de la 
qualitat en el disseny, el desenvolupament, la producció, la 
instal·lació i el servei postvenda 

ISO 554 UNE 7520 Atmosferes normals per a condicionament o assajos. 
Especificacions 

 UNE-EN 1263-1 Xarxes de seguretat. Part 1 : Requisits de seguretat, mètodes 
d'assaig. 

 UNE-EN 1263-2 Xarxes de seguretat. Part 2 : Requisits de seguretat per als 
límits d'instal·lació. 

  NTP-124 editada per l'INSHT 

Especificacions tècniques : 

 Els draps de les xarxes hauran de portar el certificat AENOR  

 

5.4. Requisits de la senyalització en matèria de seguritat i salut, vial, etc 
 
Els mitjans a adoptar en l'organització d'aquesta obra són els encaminats a la senyalització visual. Els camions i 
màquines solen disposar de botzines i senyals acústiques, certs productes poden emetre mal olor, però solen arribar 
a l'obra amb les senyalitzacions muntades. Els mitjans utilitzats sovint estan tipificats i el mercat ofereix una àmplia 
gamma de productes que cobreixen perfectament les demandes en els següents grups de mitjans de senyalització: 

 
1) BALISAMENTS 
S'utilitzarà en aquesta obra per a fer visibles els obstacles o objectes que puguin provocar accidents. En particular, 
s'usarà en la implantació de petits treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc. 
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2) ETIQUETES, CINTES, GARLANDES, LLUMINOSOS I DESTELLANTS 
En aquesta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, acompanyades amb frases que es poden redactar 
en colors distints, cridaners, que especifiquin perills o indicacions de posició, situació, advertència, utilització o ús del 
producte contingut en els envasos. 
 
3) SENYALS 
Les que s'utilitzaran en aquesta obra respondran a convenis internacionals i s'ajustaran a la normativa actual. 
L'objectiu és que siguin conegudes per tots.  
 
3.1) Senyalització d'obra. 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril d'1.997 que desenvolupi els 
preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de 
prevenció de riscos laborals. 
 
3.2) Senyalització vial. 
Aquesta senyalització complirà amb el nou -Codi de Circulació- i la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS. 
S'utilitzaran senyals noves i normalitzades segons la Instrucció de carreteres 8.3-IC. 
 
En el muntatge dels senyals haurà de tenir present : 
 
a) Tant el risc de ser atropellat pels vehicles que circulen per la zona de les obres com el risc de caure des d'una 
determinada alçada mentres s'instal·la un senyal. 
b) Es tindrà sempre present, que normalment la senyalització vial es munta i desmunta amb la zona de les obres 
oberta al tràfic rodat, i que els conductors que no saben que es troben amb  aquesta activitat, circulen confiadament, 
per tant, és una operació crítica amb un alt risc tant para als operaris que treballen com para als usuaris de la via que 
es poden veure sorpresos inesperadament. 
 
 

5.5. Requisits per a la correcta utilització i manteniment dels útils i eines 
portàtils 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús d'equips de treball. L'objectiu fonamental és deixar constància 
documental de la conformitat de recepció dels Equips de Treball en funció del compliment dels requisits de seguretat 
establerts en el R.D. 56/1995, de 20 de gener pel qual es modifica l'anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de juny sobre 
utilització d'Equips de Treball a emprar als diferents talls vinculats a aquesta obra. 
 

 S'elegiran els equips de treball més adequats per garantir i mantenir unes condicions de treball segures. 

 Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la naturalesa del treball i a les dificultats 
previsibles i hauran de permetre la circulació sense perill. 

 Els Equips de Treball a utilitzar en obra hauran de ser nous sempre que sigui possible. En cas que aquests 
equips siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus hauran de disposar dels seus projectes tècnics específics 
d'instal·lació i posada en marxa o els certificats del fabricant o empresa de lloguer en el qual s'indiqui que han 
estat revisats i en el qual que es trobin en perfecte estat d'utilització en obra. 

 No es podrà utilitzar cap equip de treball motoritzat que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf 
anterior, els quals hauran de ser comprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa, que 
procedirà a donar el seu vistiplau. 

 Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de 
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent al nostre país, en les condicions de servei i 
utilització per ell descrites. L'Empresari Principal (Contractista) elegirà entre els productes del mercat aquell que 
reuneixi les condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al 
fabricant o a subministrador els certificats que ho avalin. 

 Per a l'esmentada normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut per a aquesta obra. 

 Hi haurà al magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per als equips d'obra, a fi de garantir la reposició dels 
mateixos. 

 En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil dels Equips de Treball i la seva data de caducitat. 

 El control afectarà tot equip inclòs en l'àmbit d'aplicació dels Reials Decrets 56/1995, de 20 de gener pel qual es 

modifica l'anterior RD. 1.215/1997, de 18 de juny sobre utilització d'Equips de Treball a emprar als diferents talls 
vinculats a aquesta obra, i es realitzarà per l'empresari responsable de l'equip, assegurant-se que han estat 
compreses les condicions de recepció, muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris. 

 
Utilització correcta d'eines de paleta en general: 
 
Les eines de paleta (paletes, paletines, planes, plomada, etc.) Estan subjectes a riscos. Per evitar-los, s'han de 
seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 

 Les paletes, paletines o planes, poden originar talls, per evitar-los, no doni suport l'altra mà sobre l'objecte en 
què treballa i utilitzi guants impermeabilitzats de loneta de cotó el més ajustats possible. 

 Utilitzeu calçat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui una eina. 

 No situï les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un accident. 

 En manejar la plana, procuri fer girs suaus, ja que un sobreesforç o posició inadequada li pot fer caure des 
d'altura. 

 
Utilització correcta d'eines de fusteria en general: 
 
Les eines de fusteria (enformadors, burins, martells, tornavisos, etc) estan subjectes a riscos. Per evitar-los, s'han de 
seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 

 Els enformadors o el burí, estan subjectes al risc de talls, per evitar els talls, no doni suport l'altra mà sobre 
l'objecte en què treballa i utilitzi guants de cuir el més ajustats possible. 

 En esmolar l'enformador o el burí, faci-ho protegit amb guants, si deixa anar o se li escapa l'enformador, serà 
projectat i pot produir un accident. 

 No toqueu amb els dits el tall de tall, pot produir-se una ferida. 

 L'afilat, produeix espurnes, pel que per a evitar incendis, netegi de fusta o de serradures dels voltants de la mola. 

 Utilitzeu calçat de seguretat per evitar lesions en cas que se li caigui de les mans. 

 No situï les cabassos a la vora de plataformes de bastides o forjats. Poden caure i originar un accident. 
 
Utilització correcta d'eines manuals: 
 
Les eines manuals (pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc.) Estan subjectes a riscos. Per 
evitar-los, s'han de seguir els passos que s'expressen a continuació: 
 

 Les pales, martells, malls, tenalles, ungles palanca, alicates, etc. estan subjectes a sobreesforços, per evitar-ho, 
han de subministrar als operaris els següents equips de protecció individual: 

 
a) canelleres i faixa contra els sobreesforços. 
b) botes de seguretat contra els cops, caiguda d'objectes o ferides punxants. 
c) guants per a talls. 
d) Roba de treball 
 

Procediment específic per a maneig de pales manuals: 
 

 Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 

 Agafeu la pala posant una mà prop de la xapa del full i l'altra a l'extrem superior. 

 Clavi la pala, per això ha de donar una empenta al full amb el peu. 

 Flexioni les cames i elevi la pala amb el seu contingut. 

 Gírese i Laics en el lloc escollit. 

 Eviteu caminar amb la pala carregada, per evitar sobreesforços. En manejar la pala, recordeu que és un 
instrument tallant i pot lesionar algú. 

 Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 

 Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
Procediment específic per a maneig de martells o malls. 
 

 Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 

 Agafeu el martell o mall posant una mà a prop de la xapa de la maça i l'altra a l'altre extrem. 

 Llevant la maça deixant córrer la mà sobre l'astil mentre el subjecta fermament amb l'altra. Tingueu cura no 
colpejar les mans o colpejar a algú proper. 
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 De força a la maça i descarregui el cop sobre la nova ubicació. Els primers cops s'han de donar amb suavitat, si 
és que volem clavar algun objecte. 

 Si li ajuda un company, ha hincarlo una mica amb el martell abans de donar el primer cop, d'aquesta manera, el 
company pot apartar de la zona de cop en cas d'error en el cop. 

 Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 

 Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 
Procediment específic per a maneig d'ungla de palanca. 
 

 Utilitzeu els epis apropiats (botes de seguretat, guants, faixa i canelleres). 

 Agafeu l'ungla de palanca des de l'astil posant una mà a prop de l'ungla i l'altra a l'altre extrem. 

 Aproximi el lloc requerit. 

 Poseu les dues mans al braç de palanca, per exercir la força. Feu servir ara amb tot el seu pes sobre l'astil i 
separarà l'objecte desitjat. Recordeu que l'objecte desprès o separat pot caure i colpejar a algú. 

 Quan senti fatiga, descansi, després reprengui la tasca. 

 Si està a l'aire lliure i sent calor, begui aigua abundantment, mai begudes alcohòliques. 
 

5.6. Requisits per a la correcta instal-lació, utilització i mantenimet dels 
mitjans auxiliars 
 
Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà la utilització dels mitjans auxiliars d'obra. Caldrà reflectir en una acta, 
l'objectiu fonamental de la qual la formalització del document és deixar constància documental de l'estat operatiu i ús 
dels mitjans auxiliars a utilitzar en l'obra. En aquesta obra s'entenen per mitjans auxiliars aquells elements no 
motoritzats (bastides tubulars, plataformes, bastides penjats, torretes de formigonat, bastides de façana, plataformes 
de E/S de materials, escales de mà, etc.). Els elements motoritzats tenen la consideració de màquines i compliran el 
que estableix el document corresponent. Els mitjans auxiliars a utilitzar en obra haurien de ser preferiblement nous, 
disposaran obligatòriament de marcat CE (en casos excepcionals si no disposen de marcat CE, haurien de ser 
homologats per organisme competent). En cas de ser reutilitzats es comprovarà el seu estat, vida útil i es realitzarà 
prova de servei. Els mitjans provinents d'empreses dedicades al lloguer d'aquests elements contaran amb certificat 
de revisió, posada a punt i ús, emès per aquesta. Serà necessària la amb l'autorització prèvia del Coordinador de 
Seguretat i Salut o Direcció Facultativa per a la utilització de qualsevol dels mitjans auxiliars utilitzats en aquesta 
obra. 
 
Especificacions particulars introduïdes pel RD 2177/2004: 
 
1 Les escales de mà es revisaran periòdicament, prohibint l'ús d'escales improvisades o de fusta pintades. 
2 Els següents tipus de bastides utilitzats en aquesta obra, per a ser autoritzats hauran de disposar d'un plans de 
muntatge, d'utilització i desmuntatge, realitzat per persona autoritzada: 
 

a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), i plataformes elevadores 
sobre pal.  
b) Bastides constituïts amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, 
volades o altres elements l'altura del qual, des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la bastimenta, 
excedeixi de sis metres o disposen d'elements horitzontals que salven vols i distàncies superiors entre suports de 
més de huit metres. S'exceptuen els bastides de cavallets. 
c) Bastides instal·lats en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la distància dels quals 
entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 metres d'alçada. 
d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en què els treballs s'efectuen a més de sis metres d'altura des del punt 
d'operació fins al sòl. 
 

No obstant, quan es tracte de bastides que, a pesar d'estar inclosos entre els anteriorment citats, disposen del 
marcat CE, per ser-los d'aplicació una normativa específica en matèria de comercialització, el citat plans podrà ser 
substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, la utilització i 
el desmuntatge dels equips, llevat que aquetes operacions es realitzen de forma o en condicions o circumstàncies no 
previstes en les instruccions. 
 
3. Els bastides només podran ser muntats, desmuntats o modificats substancialment sota la direcció d'una persona 
amb una formació universitària o professional que ho habiliti per a això, i per treballadors que hagin rebut una 
formació adequada i específica per a les operacions previstes, que els permeta enfrontar-se a riscos específics de 
conformitat amb les disposicions de l'article 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 

 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació del bastida de què es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació del bastida de què es tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin afectar negativament 
la seguretat del bastida de què es tracti. 
e) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comporten les mencionades operacions de muntatge, desmuntatge i transformació. 

 
4. Tant els treballadors afectats com la persona que supervise disposaran del plans de muntatge i desmuntatge 
mencionat, incloent qualsevol instrucció que pugi contenir. 
 
5.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en 
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari 
en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les 
funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de 
Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
 
6. Els bastides hauran de ser inspeccionats per una persona amb una formació universitària o professional que ho 
habiliti per a això: 
 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament. 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, sacsades sísmiques, o 
qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva resistència o a la seva estabilitat. 
 
7.Quan no sigui necessària l'elaboració d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en 
aquest apartat podran també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari 
en aquesta matèria de més de dos anys i compte amb la formació preventiva corresponent, com a mínim, a les 
funcions de nivell bàsic, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de l'article 35 del Reglament dels Serveis de 
Prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener. 
 
 
Procediments preventius d'obligat compliment per a l'ús per tot el personal dels mitjans auxiliars que 
s'utilitzaran en l'obra. 
 
a) Bastides metàl·lics modulars: 
 

 Seguiu les instruccions dictades per realitzar-la de manera segura. 

 Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta obra amb les 
bastides. 

 Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al recurs preventiu, 
perquè siguin solucionades el més aviat possible. 

 Se seguiran les instruccions i recomanacions del fabricant, tant per treballar en la bastida com per al seu 
manteniment i seguint per el muntatge el manual del seu fabricant o, si s'escau el pla de muntatge realitzat per 
un tècnic especialista competent que ho haurà signat. 

 El muntatge només s'ha de realitzar per treballadors amb certificat acreditatiu corresponent i amb capacitat 
d'entendre les instruccions i plànols que defineixen la seqüència d'operacions del muntatge. 

 Les bastides, estan dotats d'una escala segura d'accés a les diferents plataformes. Les plataformes seran 
contínues i estaran dotades de baranes tubulars de 90 cm. o preferentment 100 cm d'alçada, amb barra 
intermèdia i entornpeu de 15 cm també d'alçada. 

 Cada vegada que es modifiqui la bastimentada o quan les condicions ambientals així ho requereixi, cal que 
abans de pujar a la bastida, realitzi una inspecció de comprovació de la seva seguretat realitzada i signada per 
un tècnic competent. 

 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al muntatge i desmuntatge de les bastides metàl·lics modulars: 
 

 Per evitar el risc de caiguda d'elements durant el muntatge i desmuntatge, es pujaran subjectes amb cordes i 
nusos segurs, utilitzant politges, garruchas o similars. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, durant el muntatge i desmuntatge de la bastida, s'haurà d'utilitzar un 
arnès de seguretat, amarrat a punts fixos de l'estructura. 
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 Per evitar el risc de bolcada estructural durant el muntatge i desmuntatge, s'instal·laran tacs de subjecció de 
tipus d'expansió que s'aniran substituint per tacs de morter, a mesura que es va muntant. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, les plataformes de treball seran modulars metàl·liques, sòlides, 
estables, antilliscants, contínues i segures. 

 La bastida es muntarà amb tots els seus components de seguretat. Els que no existiran seran sol·licitats al 
fabricant per a la seva instal·lació abans del seu ús. 

 Els muntadors s'ajustaran estrictament a les instruccions del Manual de muntatge i manteniment donades pel 
fabricant del model de bastides metàl·liques modulars a muntar o si no, del Pla de Muntatge. 

 Mòduls per a formes les plataformes, de 30 cm d'amplària fabricats en xapa metàl·lica antilliscant o reixeta, 
soldada a la perfileria de contorn per cordó continu. Dotats d'urpes de suport i immobilització. Tots els 
components provindran del mateix fabricant i tindran la seva marca. Es pretén evitar l'accident mortal ocorregut 
per fallada dels components artesanals d'una plataforma. 

 La plataforma de treball, s'aconseguirà muntant els mòduls corresponents que cobreixin el total de l'ample, 
estant prohibit l'ús de plataformes formades per part dels mòduls i utilitzar la resta a manera de suport de 
materials o eines. 

 Les plataformes de treball han de disposar de baranes perimetrals formades per passamans, llistó intermedi i 
sòcol. En cap cas les creus de Sant Andreu muntades com trava substituiran les baranes. 

 Els components de la bastida, estaran lliures de defectes, desperfectes o oxidacions que minven la seva 
resistència. 

 No s'utilitzarà pels treballadors, fins al moment en què comprovada la seva seguretat per l'encarregat, aquest 
autoritzi l'accés al mateix. 

 Per evitar el possible assentament diferencial de qualsevol dels suports de la bastida, està previst que les 
clavegueres d'anivellació es recolzen sobre dorments de fusta per a repartiment de càrregues. 

 
Es farà entrega als treballadors del següent text per al seu coneixement: 
 

Procediment de seguretat i salut obligatori, per als treballadors d'aquesta obra, que facin ús de bastides 
metàl·liques modulars. 
 

 Va vostè a treballar sobre un mitjà auxiliar segur si està muntat correctament i s'utilitza correctament. Si 
elimina algun element de seguretat, pot accidentar o provocar l'accident d'algun company. 

 Les plataformes de treball han de cobrir tot l'ample de la bastida sense aclarides entre si. 

 Les plataformes de treball han de disposar de baranes d'almenys 90 cm. o preferentment 100 cm d'alçada, 
per evitar caigudes a diferent nivell. Les baranes disposaran de passamans, barra intermèdia i sòcol ben 
subjectes. Recordeu que la creu de Sant Andreu no substitueix les baranes. 

 La separació entre la bastida i la façana de més de 20 cm. és un risc intolerable de caiguda, que ha de 
posar en coneixement de l'encarregat perquè el resolguin. 

 Mantinguin l'ordre i neteja en les plataformes de treball per evitar ensopegades. 

 No muntanya cavallets o utilitzi altres elements com bidons per muntar noves plataformes sobre les pròpies 
de les bastides. 

 Si s'observa a la visera de recollida de materials i objectes despresos alguna deficiència, comuníquela 
perquè sigui reparada. S'evitarà accidents als treballadors que s'aproximin per sota de la bastida. 

 
b) Bastides de cavallets: 
 

 Seguiu les instruccions dictades per realitzar-la de manera segura. 

 Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta obra amb les 
bastides de cavallets. 

 Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al recurs preventiu, 
perquè sigui solucionada el més aviat possible. 

 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al muntatge i desmuntatge de les bastides sobre cavallets: 
 

 Les bastides sobre cavallets seran metàl·liques tubulars i estaran en bon ús, sense deformacions. 

 Les plataformes quallades formades per tres mòduls metàl·lics antilliscants, sent almenys de 60 cm. 

 Quan l'alçada de caiguda sigui superior a 2 m., Es disposaran baranes d'almenys 90 cm. i disposaran de 
passamans, llistó intermedi i entornpeu de 15 cm, d'alçada. 

 Les bastides es muntaran anivellats i travats contra l'oscil·lació amb independència de l'altura de la plataforma de 
treball. 

 Les plataformes no sobresortiran dels laterals de les cavallets per evitar el risc de bolcades per basculament. 

 La separació entre les cavallets sempre serà la que permetin els ancoratges de les plataformes metàl·liques 
antilliscants. 

 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per al treball sobre les bastides de cavallets: 
 

 Estan prohibits els bastides formats sobre una cavallets i altres elements, com els bidons, palets, sacs, etc. 

 Sobre les bastides de cavallets només es donarà suport al material estrictament necessari i repartit sobre la 
plataforma de treball. 

 Per evitar el risc de caiguda des d'altura, per ubicació de bastides sobre cavallets en terrasses o balcons, està 
previst l'ús de les proteccions a discreció de les necessitats de l'execució de l'obra: 

 
a) Pengeu en punts forts de seguretat de l'estructura, de cables en què amarrar el fiador del cinturó de 
seguretat. 
b) Pengeu dels punts preparats per a això en la vora dels forjats, de xarxes tenses de seguretat. 
 

c) Carretó o carretó de mà (xinès) 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori, per a l'ús de carretons de mà: 
 

 Per carregar el carretó, flexioni lleugerament les cames, subjecti fermament els mànecs i eleveu de manera 
uniforme perquè no es desequilibri i bolqui. Moveu el carretó, empenta i transport el material. 

 Per descarregar el carretó, repeteixi la mateixa maniobra anterior, però en sentit invers. 

 Carregueu sempre el carretó de manera uniforme per garantir el seu equilibri. 

 Si ha de salvar obstacles o desnivells, ha de preparar una passarel·la de l'menors 60 cm. d'ample, amb un angle 
d'inclinació el més suau possible, en cas contrari pot accidentar-se per sobreesforç. 

 Eviti la conducció de carretons amb objectes que sobresurtin pels costats, és perillós i pot xocar en el trajecte i 
accidentar-se. 

 El camí de circulació s'ha de mantenir net per evitar xocar i bolcar el contingut. 

 Ha d'utilitzar els següents equips de protecció individual: casc de seguretat, guants, botes de seguretat, roba de 
treball i armilla reflectant si transita per llocs en els quals estan treballant amb màquines. 

 
d) Contenidor de runes 
 
Procediment de seguretat obligatori per a la descàrrega i ubicació del contenidor de runa en obra. 
 

 Controlar els moviments de descàrrega perquè es realitzin segons les instruccions de l'operari del camió de 
transport. 

 Pujar i baixar del camió només pels llocs establerts pel fabricant per a aquest fi. 

 No saltar mai des de la plataforma de transport a terra, pot trencar-algun os. 

 Pugi a la plataforma només si cal per deixar anar les mordasses d'immobilització del contenidor. 

 Aparteu-vos a un lloc segur i ordeni l'inici de la maniobra de descàrrega. El contenidor quedarà dipositat sobre el 
sòl. 

 Situar en el lloc adequat per a la seva funció, evitant sobreesforços. En aquest sentit · li un cabrestant amarrat 
per un extrem a un punt fort i per l'altre al contenidor i haurem de moure per aquest procediment. 

 Carregar el contenidor sense sobre, enrasant la càrrega, després avisar al camió per a la seva retirada. 
 
Procediments de seguretat i salut obligatoris, per a la utilització en obra del contenidor de runa. 
 
Cobreixin el contenidor amb una lona contra els abocaments accidentals de la càrrega. 
Pel sistema explicat de tracció amb cabrestant, aquesta vegada amarrat al contenidor ia un dels ancoratges de la 
plataforma de càrrega del camió, realitzin els moviments necessaris perquè el mecanisme de càrrega pugui hissar. 
Apártense a un lloc segur mentre es realitza la càrrega. 
Per a la realització de les maniobres descrites en els dos apartats anteriors, cal que utilitzin el següent llistat d'equips 
de protecció individual: casc, ulleres contra la pols, guants de cuir, botes de seguretat, faixa i canelleres contra els 
sobreesforços i roba de treball. 
 
e) Cub de formigonat de suspensió a ganxo de grua 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori per a utilització del cubilot en obra: 
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 Les ordres d'ompliment es donaran pel capatàs en comunicació directa amb el gruista, per això s'utilitzarà el 
mitjà de comunicació més apropiat: Telèfon sense fil, Telèfon mòbil o Walkie talkie. 

 La sortida del cubilot del punt de càrrega, l'ordenarà el capatàs de formigonat. Evitarà la paralització del cubilot 
durant el trajecte. 

 Per evitar el penduleo de la càrrega o atrapament del treballador que ha de rebre el cubilot de formigó per a 
baixar, se'l dotarà d'una corda de control, d'uns 3 m de longitud. 

 
Procediment de seguretat en el lloc a formigonar: 
 

 Per evitar els riscos per penduleo s'ordenarà la seva detenció sobre el punt de descàrrega a una alçada d'uns 3 
m, els mateixos que està previst que tingui de longitud la corda de control i ordenar procedir com segueix: 

 
- Controlar el penduleo de càrrega. 
- Aproximar el cubilot al lloc d'abocament del formigó lentament. 
- Assegurar-se que no hi ha res que pugui atrapar les persones durant la maniobra de descàrrega del 
formigó (el cubilot puja amb la descàrrega de pes). 
- Recordar sempre abans d'accionar la palanca de descàrrega del formigó, l'ascens ràpid que realitzarà el 
cubilot quan perdi pes per la descàrrega. 
- Dirigir el retorn del cubilot al lloc de càrrega per repetir el procés. 

 
f) Escales de mà. 
 
Procediments de seguretat i salut obligatori per a utilització d'escales pels treballadors de l'obra: 
 

 Seguiu totes les instruccions que se li donin per realitzar-la de manera segura. 

 Revisi en el document de la Memòria de seguretat, els riscos que comporta treballar en aquesta obra amb les 
escales de mà. 

 Si detecta alguna anomalia o deficiència, ha de comunicar immediatament a l'encarregat o al recurs preventiu, 
perquè siguin solucionades el més aviat possible. 

 Està prohibit l'ús d'escales de mà per salvar altures iguals o superiors a 5 m. 

 Les escales de mà estaran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o estructura al que donen 
accés. 

 S'instal·laran complint la condició d'inclinació, de manera que en posició d'ús, formaran un angle sobre el pla de 
suport al voltant dels 75 º. 

 No s'accedirà a les escales de mà, amb pesos a espatlla oa mà, el transport no sigui segur per a l'estabilitat del 
treballador. 

 Només es donaran suport sobre llocs ferms evitant inestabilitats. 

 Només s'accedirà per les escales de mà d'un en un, estant prohibida la utilització al mateix temps per dos o més 
persones. 

 Està prohibit lliscar sobre elles recolzat només en els travessers. L'ascens i descens per les escales de mà, 
s'efectuarà frontalment, mirant directament cap als esglaons. 

 Es prohibeix empalmaments improvisats de trams d'escala per tal d'aconseguir major altura. 

 No improvisi escales en obra i utilitzi només models comercialitzats que compleixin les següents característiques 
tècniques: 

 
A. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb fusta. 

 

 Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense esquerdes, entroncaments o nusos que puguin 
minvar la seva seguretat. 

 Els graons de fusta estaran acoblats. 

 La fusta estarà protegida només mitjançant vernissos transparents que no ocultin defectes. 

 Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada que es 
necessiti més 100 cm, de seguretat. 

 Es guardaran a cobert per tal de garantir el bon estat d'ús. 

 Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 
 

B. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb acer. 
 

 Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva 
seguretat. 

 Estaran pintades contra l'oxidació. 

 Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada que es 
necessiti, més 100 cm, de seguretat. 

 No tindran suplements amb unions soldades, cargolades o embridades. 

 L'empalmament d'escales metàl·liques només es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius 
industrials fabricats per a aquesta finalitat i seguint les especificacions del fabricant. 

 Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 
 

C. D'aplicació a les escales de mà fabricades amb alumini 
 

 Els travessers estaran construïts en una sola peça, sense deformacions o bonys que puguin minvar la seva 
seguretat. 

 Instal·lades en el seu lloc d'ús, ja inclinades, tindran la longitud necessària per salvar l'alçada que es 
necessiti, més 100 cm, de seguretat. 

 No tindran suplements amb unions soldades, cargolades o embridades. 

 L'empalmament d'escales es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials fabricats per a 
aquesta finalitat i seguint les especificacions del fabricant 

 Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat. 
 

D. D'aplicació a les escales de tisora en general. 
 

 Els travessers disposaran de sabates antilliscants en bon estat 

 Estaran dotades en la seva articulació superior, amb topalls de seguretat de màxima obertura. 

 Disposaran a meitat de la seva altura, d'una cadeneta (o cable d'acer) de limitació d'obertura màxima. 

 S'utilitzaran sempre obrint ambdós travessers per no minvar la seva seguretat. No s'utilitzaran com escales 
de mà de suport a elements verticals. 

 
Procediments de seguretat i salut obligatoris per al transport d'escales: 
 

 Procurar no danyar durant el seu transport per obra. 

 Dipositar amb suavitat, no tirar o deixar caure. 

 No utilitzar-les per transportar materials a manera de carretó. 

 Controlar durant el transport els extrems, per no provocar cap accident. 

 Només es transportarà per una sola persona, escales simples o de tisores amb un pes màxim de 55 K. 

 No es transportaran horitzontalment. Fer-ho sempre amb la part davantera cap avall. 

 No fer-pivotar ni transportar sobre l'esquena, entre muntants, etc. 

 Les escales extensibles es transportaran amb els paracaigudes bloquejant els esglaons en els plànols mòbils i 
les cordes lligades a dos esglaons vis a vis en els diferents nivells. 

 
 
g) Eslingues d'acer (hondillas, calces) 
 
Les eslingues i calces d'acer, s'utilitzen en l'obra per transportar càrregues mitjançant el ganxo de la grua. Han de 
resistir la càrrega que han de suportar, per la qual cosa si utilitza eslingues tarades o en mal estat, es corre el risc de 
sobrecarregar i que es trenquin. 
 

 Abans de realitzar la càrrega al ganxo de la grua, sol·liciti l'eslinga apropiada al pes a traslladar. Comproveu la 
càrrega màxima que admet i consulti si és suficient per suportar el pes que s'ha previst elevar amb el ganxo de la 
grua. 

 Utilitzeu guants de seguretat per evitar ferides a les mans. 

 Agafeu el pes que es vagi a transportar, tanqui els estreps (o deixeu que es tanquin els pestells de seguretat dels 
ganxos de pengi). 

 Utilitzeu una corda de guia segura de càrregues, per evitar que la càrrega oscil·li durant el seu transport. 

 Guiï la càrrega, seguint les instruccions de l'encarregat. 

 Eviti que la càrrega surti dels camins aeris, per evitar accidents elèctrics. 

 L'angle que formen les dues hondillas a l'altura de l'argolla de penjament serà igual o inferior a 90 º per evitar els 
riscos de sobreesforç del sistema de penjat, per descomposició desfavorable de forces. 

 
h) Puntals metàl·lics 
 
Procediment de seguretat i salut obligatori per al treball amb puntals metàl·lics en l'obra: 
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 Comprovar l'aplomat correcte dels puntals abans d'autoritzar prosseguir amb la resta dels treballs. Si cal instal·lar 
puntals inclinats, s'encunyarà el dorment de tauló, mai la claveguera d'anivellament del puntal. 

 Realitzar el formigonat uniformement repartit tractant de no desequilibrar les càrregues que van a rebre els 
puntals per a això es tindrà en compte, els eixos de simetria dels forjats. 

 Per evitar sobrecàrregues, es controlarà que els puntals ja en càrrega, no s'afluixen ni tensen i si per qualsevol 
raó, s'observa que un o diversos puntals treballen amb excés de càrrega, s'instal·laran al seu costat altres que 
absorbeixin l'excés de càrrega. 

 Per evitar el risc catastròfic per deformació de l'apuntalament, es prohibeix usar els puntals estesos en la seva 
alçada màxima. 

 El desencofrat no es realitzarà per llançament violent o cops de puntals o objectes contra els puntals que es 
pretén desmuntar. 

 En desmuntar cada puntal, el treballador controlarà la sopanda per tal d'evitar la seva caiguda brusca i 
descontrolada. 

 Per evitar el risc de caiguda d'objectes durant el transport a ganxo per la grua, s'aplegaran a sobre una safata 
emplintada per capes d'una sola fila de puntals o de sotaponts creuats perpendicularment. Es immobilitzar 
mitjançant eslingues a la batea ia continuació es donarà l'ordre de hissat a ganxo de grua. 

 
i) Baixant de runes 
 
Procediment de seguretat i salut, obligatori per al muntatge de la baixant d'enderrocs. 
 

 El muntatge està subjecte a sobreesforços i caigudes a diferent nivell, de manera que els treballadors que ho 
facin servir canelleres i faixes contra els sobreesforços, guants de cuir, arnès de seguretat i botes de seguretat. 

 Col·locar els ancoratges de l'estructura. 

 Muntar els mòduls, inserint cada un en el següent, col·locant al seu torn les cadenes de penjament i 
immobilització. 

 Amb l'ajuda de la grua (grueta, garrucha, etc.) Elevar fins a la posició requerida la tremuja i rebre les cadenes de 
penjat, als ancoratges de l'estructura. 

 
Procediment de seguretat i salut, obligatori per a la utilització del baixant de runes amb maniobra subjecta al risc de 
caiguda des d'alçada sense ampit. 
 

 Instal·lar els ancoratges per rebre els cinturons de seguretat. 

 Instal a terra, al costat de la boca d'abocament, els topalls de final de recorregut dels carretons xinès. 

 Els treballadors que utilitzin la tremuja, han de realitzar les maniobres d'abocament, subjectes amb l'arnès de 
seguretat als ancoratges previstos per aquest cap seguint la seqüència de maniobres següent: 

  - Aproximar amb el carretó xinès a la tremuja. 
  - Ancorar seu cinturó de seguretat. 
  - Aproximar la roda davantera del carretó fins al topall final de recorregut. 
  - Llevant el carretó i aboqui el seu contingut. 
  - Gireu el carretó cap a l'interior. 
  - Deixeu anar el cinturó de seguretat. 
  - Aneu a la següent càrrega. 
 

Procediment de seguretat i salut, obligatori per a la utilització del baixant de runes amb maniobra subjecta al risc de 
caiguda des d'alçada amb ampit. 
 
Instal·lar els ancoratges per rebre els cinturons de seguretat. 
Instal·lar a terra a dos terços de l'altura de cornisa, una rampa envoltada de baranes de seguretat. 
Els treballadors que utilitzin la tremuja, han de realitzar les maniobres d'abocament, subjectes amb l'arnès de 
seguretat als ancoratges previstos per aquest cap seguint la seqüència de maniobres següent: 
 
- Aproximar-per la rampa amb el carretó xinès a la tremuja. 
- Ancorar seu cinturó de seguretat. 
- Aproximar la roda davantera del carretó fins al límit que presenta el tros de ampit visible. 
- Llevant el carretó i aboqui el seu contingut. 
- Gireu el carretó cap a l'interior. 
- Descendeixi per la rampa 
- Deixeu anar el cinturó de seguretat. 
- Aneu a la següent càrrega. 

5.7. Requisits per a la correcta instal-lació, utilització i manteniment de la 
maquinària 
 
 L'Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971, regula les característiques i condicions 

d'aquests elements en els seus articles 100 a 124. 

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en 
servei de les màquines. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines, Reial decret 1595/1986, de 26 de maig, modificat pel reial decret 
830/1991 de 24 de maig.  

 Reial decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.  

 Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual es aprova la nova Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-
2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.  

 Instrucció Tècnica Complementària -MIE-AEM-2- del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a 
grues torre per a obres o altres aplicacions. 

 
AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DE MÀQUINES:  
 

 Es revisarà i posteriorment s'autoritzarà l'ús de màquines que s'utilitzen en l'obra. L'objectiu fonamental és deixar 
constància documental de la conformitat de recepció de les Màquines, en funció del compliment dels requisits de 
seguretat establerts en el RD 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines. 

 Les Màquines a utilitzar en obra haurien de ser noves sempre que sigui possible. En cas que aquests equips 
siguin reutilitzats i en funció dels seus tipus haurien de disposar dels seus projectes tècnics específics 
d'instal·lació i engegada o els certificats del fabricant o empresa de lloguer de maquinària en el qual s'indiqui que 
han estat revisats i que es troben en perfecte estat d'utilització en obra. 

 No es podrà utilitzar cap màquina motoritzada que no compleixi amb els requisits indicats en el paràgraf anterior, 
els quals haurien de ser comprovats pel coordinador de Seguretat i Salut o Direcció facultativa, qui procedirà a 
donar el seu vistiplau. 

 Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines haurien de disposar 
de la garantia escrita del fabricant o subministrador que certifiqui que els mateixos responen a les prestacions de 
seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell 
descrites. L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les 
condicions de qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o 
subministrador els certificats que ho avalin. 

 Per a aquesta normalització interna haurà de contar amb el VºBº del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
per a aquesta obra.  

 Existirà en el magatzem una reserva d'accessoris i recanvis per a la maquinària, amb la finalitat de garantir la 
reposició dels mateixos. 

 En aquesta previsió es tindrà en compte la vida útil de les Màquines, la seva data de caducitat. 

 El control afectarà a tota màquina inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Reials decrets 1.495/1986, de 26 de maig, 
pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les Màquines, així com en el RD 1.435/1992, de 27 de 
novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, i es realitzarà 
per l'empresari responsable de la màquina assegurant-se que han estat compreses les condicions de recepció, 
muntatge, utilització i manteniment per part dels seus operadors i usuaris. 

 En el cas de les grues torre, es portarà a terme el control, a partir de les disposicions establertes, exigències i 
requisits del RD 836/2003 de 27 de juny. 

 
 

5.8. Requisits per a la correcta instal-lació i manteniment deles instal-lacions 
provisionals 
 
5.8.1. Requisits de les instal-lacions elèctriques 
 
 La instal·lació elèctrica provisional d'obra és realitzarà seguint els pautes assenyalades en els apartats 

corresponents de la Memòria Descriptiva i dels plans, havent de ser realitzada per empresa autoritzada i 
aplicant-se allò que s'ha assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió -Vaig RD 842/2002, de 
2 d'agost- i els seves instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen. 
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 El calibrat o secció del cablejat serà l'especificat en plans i d'acord amb la càrrega elèctrica que ha de suportar 
en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 

 Els cables a emprar en connexions i instal·lacions exteriors seran de tensió assignada mínima 450/750 V, amb 
coberta de policloropre o semblant, segons UNE 21.027 o UNE 21.150 i adoptes per a serveis mòbils. 

 Per a instal·lacions interiors els cables seran de tensió assignada mínima 300/500 V, segons UNE 21.027 o UNE 
21.031, i adoptes per a serveis mòbils. 

 La distribució anirà des del quadre general d'obra als quadres secundaris (o de planta), i s'efectuarà per mitjà de 
canalitzacions soterrades. 

 En cas d'efectuar-se és realitzarà a una alçada mínima de 2 m. En els llocs de vianants i de 5 m. en els de 
vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

 L'estesa de cables per a creuar vials d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà soterrat. La seva 
instal·lació serà conforme a allò que s'ha indicat en ITC-BT-20 i ITC-BT-21. Es senyalitzarà el -pas del cable- per 
mitjà d'un cobriment permanent de taulers que tindran com a objecte el protegir per mitjà de repartiment de 
càrregues, i assenyalar l'existència del -pas elèctric- als vehicles. La profunditat de la rasa mínima, serà entre 40 
i 50 cm.; el cable anirà a mes protegit en l'interior d'un tub rígid, be de fibrociment, be de plàstic rígid corbable en 
calent. 

 Tots els cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran rebutjats. 

 Els conductors de la instal·lació s'identifiquen pels colors del seu aïllament, a saber: 
 
  Blau clar: Per al conductor neutre. 
  Groc/verd: Per al conductor de terra i protecció. 
  Va marrar/negre/gris: Per als conductors actius o de fase. 
 

 En els quadres, tant principals com secundaris, és disposaran tots aquells aparells de comandament, protecció i 
maniobra per a la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i curtcircuits) i contra contactes directes i 
indirectes, tant en els circuits d'enllumenat com de força. 

 Dits dispositius és van instal·lar en els orígens dels circuits així com en els punts en què la intensitat admissible 
disminueixi per canviar la secció, condicions d'instal·lació, sistemes d'execució o tipus de conductors utilitzats. 

 Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció triat és el de posada a terra 
dels masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

 Els mesures generals per a la protecció contra els xocs elèctrics seran els indicades en la ITC-BT-24, tenint en 
compte : 
 

a) Mesures de protecció contra contactes directes: 
És realitzaran per mitjà de protecció per aïllament dels parts actives o per mitjà de barreres o envoltants. 
b) Mesures de protecció contra contactes indirectes:  
La protecció de les persones contra els contactes indirectes estarà assegurada per tall automàtic 
d'alimentació, segons l'esquema d'alimentació TT, la tensió límit convencional no ha de ser superior a 24 V 
de valor eficaç en corrent alterna o 60 V en corrent continu. 
Cada base o grup de bases de presa de corrent han d'estar protegides per dispositius diferencials de corrent 
diferencial residual assignada igual com a màxim a 30 mA; o be alimentades a molt baixa tensió de seguretat 
MBTS; o be protegides per separació elèctrica dels circuits per mitjà d'un transformador individual. 

 

5.8.2. Requisits dels serveis de seguretat, higiene i benestar 
 
L'Empresa posarà conforme s'especifica en la Memòria, una caseta a peu d'obra que disposarà del següent: 
 
A) Vestuaris dotats amb penjadors, cadires i calefacció  
B) Serveis higiènics dotats de rentamans, dutxa, inodor, espills i calefacció. 
C) Menjador que disposarà de taula, cadires, calfador de menjars i recipients per a fems, encara que a causa de la 
proximitat de restaurants en la contornada, s'aconsellarà al treballador per motius de comoditat i relaxació, que el 
personal de l'obra coma en el Restaurant: La superfície del menjador ha estat estimada al voltant d'1,20 m2 per cada 
treballador que hagi d'utilitzar-ho simultàniament. 
D) Farmaciola, el contingut mínim serà: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 
 

 Aquestes instal·lacions estaran en funcionament abans de començar l'obra. 

 Per a la neteja i conservació de les instal·lacions es disposarà d'un treballador amb  la dedicació necessària. 

 Es preveu la col·locació en l'obra de contenidors per l'arreplega dels fems i deixalles que periòdicament es 
portaran a un femater controlat. 

 La connexió del servei elèctric es realitzarà a l'iniciar l'obra, però abans que es realitze l'oportuna connexió 

del servei elèctric de la mateixa, s'aconseguirà per mitjà de la posada en funcionament d'un grup electrogen 
generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil.  

 La connexió del servei d'aigua potable, es realitzarà a la canonada del subministrament actual del polígon. 
 
 

5.8.3. Requisits dels sistemes de prevenció contra incendis 
 
Per evitar en obra el possible risc d'incendi, es compliran les següents normes d'obligat compliment, estant prohibit 
en l'obra: 
 
a) La realització de fogueres no aïllades del seu entorn. 
b) La realització de soldadures en llocs en què existeixen materials inflamables. 
c) La utilització de calfadors (foguerets de gas), fora del lloc indicat per a la seva utilització. 
d) Tirar puntes de cigarret i/o mistos encesos. 
 
L'existència d'extintors d'incendi a l'obra és obligatòria, com a mesura de prevenció davant el risc d'incendi. 
En qualsevol cas s'hauran de seguir les prescripcions marcades en l'Annex I d'aquest Plec de condicions particulars: 
Pla Emergència de l'Obra. 
 
Condicions dels extintors d'incendi de l'obra: 
 
Els extintors seran per als focs de les Classes "A", "B", "C" i els de CO2 especials per a focs elèctrics. 
 
A) Llocs de l'obra en què s'instal·lin els extintors d'incendis: 
 

 Serveis d'higiene i benestar (vestuari). 

 Menjador del personal de l'obra. 

 Local de primers auxilis. 

 Oficines de l'obra. 

 Magatzems amb productes o materials inflamables. 

 Quadre general elèctric. 

 Quadres de màquines fixes d'obra. 

 Magatzems de material. 

 En tots els tallers. 

 Apilaments especials amb risc d'incendi (paper i cartró). 
 
Està prevista a més, l'existència i utilització, d'extintors mòbils per a treballs de soldadures, oxitall i aquells altres que 
poden originar incendis. 
 
B) Manteniment dels extintors d'incendis 
 

 Els extintors seran revisats, retimbrats i mantinguts acord amb les especificacions del fabricant. S'haurà 
concertar amb una empresa acreditada per realitzar aquests manteniments i revisions. 

 
C) Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d'incendis 
 

 S'instal·laran penjats o sobre carro, segons les necessitats previstes. 

 En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s'ubiqui l'extintor es larà un senyal normalitzat 

 amb l'oportuna pictografia i la paraula "EXTINTOR". 

 Al costat de cada extintor, existirà un rètol, que mostrarà les Normes per a utilització de l'extintor: 
 

NORMES PER A LA UTILITZACIÓ DEL EXTINTOR D'INCENDIS 
 

 En cas d'incendi, despengi l'extintor. 

 Traieu el passador del cap que immobilitza el comandament d'accionament. 

 Col·loqui en la mateixa direcció que el vent, evitant que les flames o el fum vagin cap amunt. 

 Accioneu l'extintor dirigint el doll a la base de les flames, fins apagar o esgotar el contingut. 

 Si s'observa que no pot dominar l'incendi, demani que algú avisi al 112 el més ràpidament que pugui, 
informant sobre la magnitud i gravetat dels fets. 
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5.9. Requisits de materials i altres productes sotmesos a reglamentació 
especifica que vagin a ser utilitzats en l`obra 
 
S'aplicarà qualsevol normativa tècnica amb continguts que afecten la prevenció de riscos laborals. 

 
Entre altres seran també d'aplicació: 
 

 Reial Decret 230/1998, -Reglament d'explosius- 

 Reial Decret 664/1997 i Ordre 25-3-98, sobre -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents biològics durant el treball- 

 Reial Decret 665/1997, -Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents 
cancerígens durant el treball- 

 Llei 10/1998, -Residus- 

 Orde de 18-7-91, -Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles- 

 Orde de 21-7-92, sobre -Emmagatzematge de ampolles de gasos a pressió- 

 Reial Decret 1495/1991, sobre -Aparells a pressió simple- 

 Reial Decret 1513/1991, sobre -Certificats i marques de cables, cadenes i ganxos- 

 Reial Decret, 216/1999, -Seguretat i Salut en l'àmbit de les empreses del treball temporal 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa  Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries que ho desenvolupen.  

 Reial decret 286/2006, de 10 de març,sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els 
riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

 

5.10. Procediment que permet verificar, amb caràcter previa la seva utilització 
en l ´obra, que tals, equips, máquines i mitjans auxiliars disposen de la 
documentació necessària per a ser catalogats com a segurs des de la 
perspectiva  de la seva fabricació o adaptació 
 
Equips de treball : 
Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Equips de Treball hauran de 
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i 
utilització per ell descrites.  
L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat 
i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que 
ho avalin. 
Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el Vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
per a aquesta obra.  
No s'utilitzarà cap equip de treball que no hagi estat prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut. 
L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'un Acta. 
 
Mitjans auxiliars : 
Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, els Mitjans Auxiliars hauran de 
disposar de la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que els mateixos responen a les 
prestacions de seguretat requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i 
utilització per ell descrites.  
L'Empresari principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de qualitat 
i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els certificats que 
ho avalen. 
Per a la dita normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
per a aquesta obra.  
No s'utilitzarà cap mig auxiliar que no hagi estat prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Un Acta. 
 
Màquines : 
Quan no existeixi una norma oficial de certificació administrativa de Seguretat, les Màquines hauran de disposar de 

la garantia escrita del fabricant o subministrador, que certifiqui que responen a les prestacions de seguretat 
requerides per la reglamentació vigent en el nostre país, en les condicions de servei i utilització per ell descrits. 
L'Empresari Principal (Contractista) triarà entre els productes del mercat aquell que reuneixi les condicions de 
qualitat i seguretat en la seva utilització segons les seves prestacions, exigint al fabricant o subministrador els 
certificats que ho avalin. 
Per a la normalització interna haurà de comptar amb el vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut per 
a aquesta obra.  
No s'utilitzarà cap màquina en l'obra que no hagi estat prèviament autoritzat el seu ús en l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
L'Autorització haurà de ser formalitzada per mitjà d'Un Acta. 
 
 

5.11. Interpretació dels documents de seguretat i salut 
 
La interpretació dels documents de Seguretat i Salut de la present obra, seran de responsabilitat exclusiva del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà sol·licitar qualsevol informe o aclariment respecte d'això a les parts 
implicades (empresa contractista, subcontractista, autònoms), així com a la Direcció Facultativa. 
 

5.12. Tractament de residus 
 
5.12.1. Normes i continguts técnis de tractaments de residus 
 
La gestió dels residus de construcció i demolició de l'obra es portaran a terme en els termes establerts pel reial 
decret 105/2008 de 1 de Febrer.  
En aquest sentit, s'exigirà a cada contractista el Pla que reflecteixi com es portaran a terme les obligacions que li 
incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que vagi a produir. Aquest Pla una vegada aprovat 
per la direcció facultativa i tal com estableix el RD 105/2008, passarà a formar part dels documents contractuals de 
l'obra.  
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, 
subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació dels residus de la construcció, i 
indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos, tot això conforme al "Estudi de Gestió de Residus 
de construcció i demolició" inclòs en el projecte d'execució i d'acord al Pla d'execució presentat pel contractista:  
 
a) Runes pròpies de l'execució de l'obra, restes de materials deteriorats, trencats, fraccionats, etc.:   
 

Formigó Senyalització de les zones d'apilament de productes residuals de formigó.  

Maons, teules, materials 
ceràmics  

Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació, delimitant espais i 
impedint el pas de persones 

Metalls 
Senyalització de les zones d'apilament de residus de ferralla i altres productes 
metàl·lics. Prohibició d'accessos a la zona per persones i vehicles no autoritzats.  

Fustes Senyalització de les zones d'apilament de fustes 

Vidres 
Dipòsit en contenidors específics i degudament senyalitzats. Prohibició d'accessos i 
manipulació de residus per persones i vehicles no autoritzats. 

Plàstics Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació. 

Paper i cartró  Disposició de contenidors per a tal fi, senyalitzant la seva ubicació 

 
b) Restes de productes amb tractaments especials: 
 

Escombraries 
orgàniques 

Contenidors d'escombraries específics per a tal fi, els quals es retiraran amb 
freqüència.  

Fibrociment 
Prohibició d'apilar, emmagatzemar o dipositar qualsevol producte de fibrociment 
sense seguir les especificacions especificament establertes en el "Pla de treball" de 
desamiantat.  
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En qualsevol cas, es complirà amb les condicions següents d'eliminació de residus (per a més precisió es 
recomana consultar el Pla de Gestió de RCD de l'obra aprovat per la Direcció Facultativa): 
 

 Runa en general, s'evacuarà mitjançant baixants de runes (trompes d'abocament) de continuïtat total i sense 
fuites. Les baixants de runes descarregaran sobre contenidor. La boca del baixant, estarà unida al contenidor 
mitjançant una lona que abraçant la boca de sortida, cobreixi tota la superfície del contenidor. 

 Runa especial, s'evacuarà mitjançant bats emplintades a ganxo de grua, cobertes amb una lona contra els 
vessaments fortuïts. 

 Neteja de baixos de maquinària abans de la seva sortida de l'obra. Passaran per una bassa de decantació per 
a la neteja de rodes i altres residus. 

 Els camions formigonera es netejaran en un lloc concret que es definirà en els plànols d'execució d'obra i que 
estarà d'acord als plànols del Pla de Gestió de RCD. 

 Runa vessat, s'evacuarà mitjançant apilat amb pala carregadora, amb càrrega posterior a camió de transport per 
al seu trasllat a un gestor autoritzat. 

 

5.12.2. Normes i continguts tècnics de tractament de materials i substàncies perilloses 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut realitzarà, en col·laboració respecte a les parts implicades (empresa contractista, 
subcontractista, autònoms) una identificació dels riscos procedents de l'evacuació de materials i substàncies 
perilloses, i indicarà unes normes i condicions per al tractament dels mateixos: 

 Fibrociment: Haurà de manipular-se, retirar-se, recollir-se i envasar-se conforme s'especifica en el Pla de Treball 
elaborat per l'empresa que procedeix al desamiantat, tot això conforme al RD 396/2006 així com a la fitxa 
tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut.  

 Additius i substàncies químiques: Haurà de seguir-se les recomanacions establertes en les fitxes dels envasos 
del producte, o si no hagués, recollir conforme s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la memòria de 
Seguretat i Salut.. 

 Quitrà : Haurà d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant, o si no hagués, conforme 
s'especifica en la fitxa tècnica establerta en la memòria de Seguretat i Salut. 

 Fibres : Hauran d'arreplegar-se conforme les recomanacions establertes pel fabricant de les mateixes, o si no 
hagués s'especifica en la fitxa tècnica. 

 

5.13. Condicions específiques d`indole tècnic en derrocaments 
 
NORMATIVA: 
 

 S'aplicaran obligatòria les prescripcions contingudes en les normes que se citen en els apartats corresponents, 
relatius a les condicions d'execució en obra. 

 
EXECUCIÓ DEL PROCÉS DE DERROCAMENT: 
 

 La qualitat en l'execució i demolició de les obres serà acceptada o rebutjada per la Direcció Facultativa, d'acord 
amb les normes de la bona pràctica de la construcció. 

 

5.14. Procediments de seguretat i salut per a la realització de treballs amb 
riscos especials assenyalats en l`annex 2 del rd 1627 de 1997 o d`un altre 
tipus de treballs que no estant especificats en l`annex 2, després de la seva 
avaluació, adquireixin tal consideració 
 
En el cas que en l'obra es donen riscos especials, és a dir, algun dels riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/97 els 
quals reproduïm: 
 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars 
característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.  
2. Treballs en què l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o per als que la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.  
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de 
zones controlades o vigilades.  

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.  
5. Treballs que exposen a risc d'ofegament per immersió.  
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.  
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  
8. Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit.  
9. Treballs que impliquen l'ús d'explosius.  
10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.  

 
O d'un altre tipus, com : 
 

Treballs en tensió. 
Treballs en espais confinats. 
Treballs subaquàtics. 
Treballs en temperatures extremes. 
Treballs en atmosferes corrosives. 
Etc.. 
 

Haurà de descriure's els Procediments de Seguretat i Salut aplicats per a la realització dels mateixos. 
 
El que ací es reprodueix és el que normalment es dóna en totes les obres amb excavacions. 
 
Per les característiques pròpies de l'obra objecte d'aquest Plec de Seguretat i Salut, es considera que en les unitats 
d'obra corresponents a : 
 

 Excavació.  

 Buidatges. 

 Execució de rases. 

 Estructures. 
 
Poden donar-se riscos tipificats en l'annex II del RD 1627/1997, a causa de : 

 
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, afonament o caiguda d'altura per les particulars 
característiques de l'activitat exercida, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.  
 

Pel que es requereix la presència de Recursos Preventius en les unitats d'obra.  
 
Els recursos preventius hauran de realitzar les activitats de Control i Vigilància establertes en la Memòria de 
Seguretat i Salut que s'adjunta, on detalladament i per unitats d'obra s'han establert. 
 
 

6. Condicions econòmic administratives 
 
6.1. Condicions específiques per a l´obra 
 
 Una vegada al mes, aquesta Constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de seguretat 

s’haguessin realitzat en l'obra; la valoració es farà conforme s'ha establert en el Pressupost i d'acord amb els 
preus contractats per la propietat. 

 L'abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s'estipuli en el contracte de 
l'obra. 

 A l'hora de redactar el pressupost de Seguretat i Salut, s'ha tingut en compte només les partides que intervenen 
com a mesures de Seguretat i Salut, fent omissió de mitjans auxiliars sense els quals l'obra no es podria 
realitzar. 

 En cas d'executar en l'obra unitats no previstes en el pressupost, es definiran totalment i correctament les 
mateixes, i se'ls adjudicarà el preu corresponent, procedint-se per al seu abonament tal com s'indica en els 
apartats anteriors. 

 En cas de plantejar-se una revisió de preus el Contractista comunicarà aquesta proposició a la propietat per 
escrit, procedint-se a continuació a allò que s'ha estipulat en les Condicions d'Índole Facultativa. 
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6.2. Condicions específiques per al derrocament 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
A) Pagaments a l'Empresa Principal (contractista). 
L'empresari principal (contractista) haurà de percebre l'import de tots els treballs executats, previ mesurament 
realitzat conjuntament per aquest i la Direcció Facultativa, sempre que aquells s'hagin realitzat d'acord amb el 
projecte i les Condicions Generals i Particulars que regeixen en l'execució de l'obra. 
 
CRITERIS DE MESURAMENT 
 
B) Partides contingudes en projecte : 
Es seguiran els mateixos criteris que figuren en els fulls de l'estat de mesuraments. 
C) Partides no contingudes en projecte : 
S'efectuarà el seu mesurament, llevat de pacte en contra, segons figura en el Plec General de Condicions de 
l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
A) Preus contractats : 
S'ajustaran als proporcionats per l'empresari principal (contractista) en l'oferta. 
B) Preus contradictoris : 
Aquells preus de treballs que no figuren entre els contractats, es fixaran contradictòriament entre la Direcció 
Facultativa i l'Empresari Principal (Contractista), presentant-los de mode descompost i sent necessària la seva 
aprovació per a la posterior execució en obra. 
C) Partides alçades a justificar : 
El seu preu es fixarà a partir del mesurament corresponent i preu contractat o amb la justificació  de mà d'obra  i 
materials utilitzats. 
D) Partides alçades d'abonament íntegre : 
El seu preu està contingut en els documents del Projecte i no seran objecte de mesurament. 
E) Revisió de preus : 
Hi haurà lloc a revisió de preus quan així ho contempli el contracte subscrit entre la propietat i l'Empresari Principal 
(contractista), donant-se les circumstàncies acordades. 
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Preus unitaris 
 1000000     PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

Codi 
10022 

Unitat 
u 

Descripció 
Armilla reflectant amb tires reflectants a la 
cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

Preu 
9,89 Euros 

NOU COMA VUITANTA-NOU EUROS 

Codi 
10050 

Unitat 
u 

Descripció 
Joc de guants de cuiro amortitzable en 
quatre usos. 

Preu 
5,78 Euros 

CINC COMA SETANTA-VUIT EUROS 

Codi 
10060 

Unitat 
u 

Descripció 
Joc de guants antitall amortitzable en quatre 
usos. 

Preu 
32,18 Euros 

TRENTA-DOS COMA DIVUIT EUROS 

Codi 
10089 

Unitat 
u 

Descripció 
Joc de botes de seguretat en goma o PVC 
de mitja canya, amortitzable en dos usos 

Preu 
32,18 Euros 

TRENTA-DOS COMA DIVUIT EUROS 

Codi 
10135 

Unitat 
u 

Descripció 
Cinturó portaferramentes, amortitzable en 
quatre usos. 

Preu 
17,68 Euros 

DISSET COMA SEIXANTA-VUIT EUROS 

Codi 
10170 

Unitat 
u 

Descripció 
Màscara respiratòria antipols. 

Preu 
2,94 Euros 

DOS COMA NORANTA-QUATRE EUROS 

Codi 
10185 

Unitat 
u 

Descripció 
Casc amb protectors auditius, amortitzable 
en deu usos. 

Preu 
5,78 Euros 

CINC COMA SETANTA-VUIT EUROS 

Codi 
10195 

Unitat 
u 

Descripció 
Faixa protecció contra sobreesforços, 
amortitzable en quatre usos. 

Preu 
5,60 Euros 

CINC COMA SEIXANTA EUROS 

Codi 
10200 

Unitat 
u 

Descripció 
Cinturó de seguretat de suspensió amb dos 
punts d'amarrament, amortitzable en quatre 
usos. 

Preu 
19,57 Euros 

DINOU COMA CINQUANTA-SET EUROS 

Codi 
10220 

Unitat 
u 

Descripció 
Corriola de seguretat amb cable d'acer 
dispositiu de tancament i bloqueig, 
amortitzable en set usos. 

Preu 
2,37 Euros 

DOS COMA TRENTA-SET EUROS 

Codi 
10280 

Unitat 
u 

Descripció 
Amortidor contra soroll amb arnés al bescoll, 
amortitzable en quatre usos. 

Preu 
3,74 Euros 

TRES COMA SETANTA-QUATRE EUROS 

Codi 
10400 

Unitat 
m 

Descripció 
Subministrament, muntatge i desmuntatge 
de cable d'acer de 8 mm (amortitzable en 4 
usos) per a línia de vida horitzontal amb 
tensors en els extrems.  

Preu 
20,33 Euros 

VINT COMA TRENTA-TRES EUROS 

 
 
 

 2000000     PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

Codi 
20100 

Unitat 
m2 

Descripció 
Bastida de protecció compost per pòrtics de 
1.5 m. (amortitzable en vuit usos) 
arriostrados cada 2.5 m. plataforma de 
fusta i plint (amortitzable en cinc usos) fins i 
tot muntatge i desmuntatge (quatre 
mòduls). 

Preu 
26,35 Euros 

VINT-I-SIS COMA TRENTA-CINC EUROS 

Codi 
20160 

Unitat 
m2 

Descripció 
Xarsa col·locada a nivell de forjat per a 
protecció de buits i patis interiors fins i tot 
desmuntatge amortitzable en vuit usos. 

Preu 
3,90 Euros 

TRES COMA NORANTA EUROS 

Codi 
20180 

Unitat 
m 

Descripció 
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer 
galvanitzat, amb malla electrosoldada de 
90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor 
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a 
peus prefabricats de formigó, i amb el 
desmuntatge inclòs 

Preu 
7,55 Euros 

SET COMA CINQUANTA-CINC EUROS 

Codi 
20400 

Unitat 
m 

Descripció 
Barana ancorada de protecció, composta 
per guardacuerpos de seguretat telescòpics 
col·locats cada 2,5 m (amortitzables en 8 
usos), fixats per estrenya al forjat, 
passamans i travesser intermedi format per 
barana de tub d'acer de longitud 2,5 m 
(amortitzable en 10 usos), pintat al forn. 

Preu 
8,98 Euros 

VUIT COMA NORANTA-VUIT EUROS 

Codi 
20195 

Unitat 
m 

Descripció 
Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària 
i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 

Preu 
6,51 Euros 

SIS COMA CINQUANTA-UN EUROS 

 3000000     SENYALITZACIO. 

Codi 
30010 

Unitat 
u 

Descripció 
Cartell indicatiu de risc. 

Preu 
7,43 Euros 

SET COMA QUARANTA-TRES EUROS 

Codi 
30120 

Unitat 
u 

Descripció 
Balisa intermitent impuls, amortitzable en 
deu usos totalment col·locada. 

Preu 
13,46 Euros 

TRETZE COMA QUARANTA-SIS EUROS 

Codi 
30140 

Unitat 
u 

Descripció 
Senyal seguretat circular de diam. 60cm, 
amortitzable en tres usos totalment 
col·locada. 

Preu 
10,35 Euros 

DEU COMA TRENTA-CINC EUROS 

Codi 
30150 

Unitat 
u 

Descripció 
Senyal seguretat triangular de 70cm de 
costat, amortitzable en tres usos totalment 
col·locada. 

Preu 
10,85 Euros 

DEU COMA VUITANTA-CINC EUROS 

Codi 
30170 

Unitat 
u 

Descripció 
Con senyalització. 

Preu 
4,84 Euros 

QUATRE COMA VUITANTA-QUATRE 
EUROS 
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 4000000     INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 

Codi 
40040 

Unitat 
u 

Descripció 
Cabina monobloc de 394x232x245 cm, 
dues peces a elegir entre placa de dutxa, 
placa turca o inodor de tanc baix, calfador 
elèctric de 50 L., lavabo amb dues aixetes, 
interruptor i dos endolls, amort. en 9 usos, 
totalment col·locada. 

Preu 
626,17 Euros 

SIS-CENTS VINT-I-SIS COMA DISSET 
EUROS 

Codi 
40140 

Unitat 
u 

Descripció 
Cabina monobloc de 394x232x239 cm, amb 
finestra de 100x100 cm, amortitzable en nou 
usos, totalment col·locada. 

Preu 
425,70 Euros 

QUATRE-CENTS VINT-I-CINC COMA 
SETANTA EUROS 

Codi 
40190 

Unitat 
u 

Descripció 
Cabina remolcable de 190x325x230cm de 6 
m2 sup. estruc. d'acer galvanitzat, coberta 
de xapa galvanitzada reforçada amb perfils 
d'acer, porta de xapa d'acer de 1mm de 
80x200cm amb finestra fixa de cristall de 6 
mm., amor.10 usos, tot. col·locada 

Preu 
153,99 Euros 

CENT CINQUANTA-TRES COMA 
NORANTA-NOU EUROS 

Codi 
40210 

Unitat 
u 

Descripció 
Cabina de 210x492x230cm de 10.3 m2 sup. 
estruc. d'acer galvanitzat, coberta de xapa 
galvanitzada reforçada amb perfils d'acer, 
porta de xapa d'acer de 1mm de 80x200cm 
amb finestra fixa de vidre de 6 mm., amor. 8 
usos, tot. col·locada. 

Preu 
574,01 Euros 

CINC-CENTS SETANTA-QUATRE COMA 
ZERO UN EUROS 

Codi 
40260 

Unitat 
u 

Descripció 
Forn microones per a calfar menjars de 18 L 
plat giratori i rellotge programador 
amortitzable en cinc usos. 

Preu 
74,78 Euros 

SETANTA-QUATRE COMA SETANTA-
VUIT EUROS 

 6000000     MEDICINA PREVENTIVA. 

Codi 
60020 

Unitat 
u 

Descripció 
Farmaciola d'urgència amb continguts 
mínims obligatoris. 

Preu 
191,28 Euros 

CENT NORANTA-UN COMA VINT-I-VUIT 
EUROS 

 7000000     EXTINCIO D'INCENDIS. 

Codi 
7001000 

Unitat 
u 

Descripció 
Extintor de pols eixut BCE de 6 kg 
carregado, amortitzable en tres usos 
totalmente instalat. 

Preu 
42,77 Euros 

QUARANTA-DOS COMA SETANTA-SET 
EUROS 

 

 
 
 
 
 

Pressupost 
 1000000     PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

10022 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit 
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 

7,000 9,89 69,23 

10050 u Joc de guants de cuiro amortitzable en quatre usos. 7,000 5,78 40,46 

10060 u Joc de guants antitall amortitzable en quatre usos. 3,000 32,18 96,54 

10089 u Joc de botes de seguretat en goma o PVC de mitja 
canya, amortitzable en dos usos 

7,000 32,18 225,26 

10135 u Cinturó portaferramentes, amortitzable en quatre usos. 3,000 17,68 53,04 

10170 u Màscara respiratòria antipols. 14,000 2,94 41,16 

10185 u Casc amb protectors auditius, amortitzable en deu 
usos. 

7,000 5,78 40,46 

10195 u Faixa protecció contra sobreesforços, amortitzable en 
quatre usos. 

3,000 5,60 16,80 

10200 u Cinturó de seguretat de suspensió amb dos punts 
d'amarrament, amortitzable en quatre usos. 

2,000 19,57 39,14 

10220 u Corriola de seguretat amb cable d'acer dispositiu de 
tancament i bloqueig, amortitzable en set usos. 

2,000 2,37 4,74 

10280 u Amortidor contra soroll amb arnés al bescoll, 
amortitzable en quatre usos. 

14,000 3,74 52,36 

10400 m Subministrament, muntatge i desmuntatge de cable 
d'acer de 8 mm (amortitzable en 4 usos) per a línia de 
vida horitzontal amb tensors en els extrems.  

30,000 20,33 609,90 

 
Total:     1.289,09 Euros 

 
MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU COMA ZERO NOU EUROS 
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 2000000     PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

20100 m2 Bastida de protecció compost per pòrtics de 1.5 m. 
(amortitzable en vuit usos) arriostrados cada 2.5 m. 
plataforma de fusta i plint (amortitzable en cinc usos) 
fins i tot muntatge i desmuntatge (quatre mòduls). 

15,000 26,35 395,25 

20160 m2 Xarsa col·locada a nivell de forjat per a protecció de 
buits i patis interiors fins i tot desmuntatge amortitzable 
en vuit usos. 

25,000 3,90 97,50 

20180 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb 
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm 
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a 
peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge 
inclòs 

130,000 7,55 981,50 

20400 m Barana ancorada de protecció, composta per 
guardacuerpos de seguretat telescòpics col·locats cada 
2,5 m (amortitzables en 8 usos), fixats per estrenya al 
forjat, passamans i travesser intermedi format per 
barana de tub d'acer de longitud 2,5 m (amortitzable en 
10 usos), pintat al forn. 

60,000 8,98 538,80 

20195 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m 
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 

35,000 6,51 227,85 

 
Total:     2.240,90 Euros 

 
DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA COMA NORANTA EUROS 

 
 3000000     SENYALITZACIO. 

Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

30010 u Cartell indicatiu de risc. 12,000 7,43 89,16 

30120 u Balisa intermitent impuls, amortitzable en deu usos 
totalment col·locada. 

8,000 13,46 107,68 

30140 u Senyal seguretat circular de diam. 60cm, amortitzable 
en tres usos totalment col·locada. 

3,000 10,35 31,05 

30150 u Senyal seguretat triangular de 70cm de costat, 
amortitzable en tres usos totalment col·locada. 

3,000 10,85 32,55 

30170 u Con senyalització. 14,000 4,84 67,76 

 
Total:     328,00 Euros 

 
TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4000000     INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 

Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

40040 u Cabina monobloc de 394x232x245 cm, dues peces a 
elegir entre placa de dutxa, placa turca o inodor de tanc 
baix, calfador elèctric de 50 L., lavabo amb dues 
aixetes, interruptor i dos endolls, amort. en 9 usos, 
totalment col·locada. 

1,000 626,17 626,17 

40140 u Cabina monobloc de 394x232x239 cm, amb finestra de 
100x100 cm, amortitzable en nou usos, totalment 
col·locada. 

1,000 425,70 425,70 

40190 u Cabina remolcable de 190x325x230cm de 6 m2 sup. 
estruc. d'acer galvanitzat, coberta de xapa galvanitzada 
reforçada amb perfils d'acer, porta de xapa d'acer de 
1mm de 80x200cm amb finestra fixa de cristall de 6 
mm., amor.10 usos, tot. col·locada 

1,000 153,99 153,99 

40210 u Cabina de 210x492x230cm de 10.3 m2 sup. estruc. 
d'acer galvanitzat, coberta de xapa galvanitzada 
reforçada amb perfils d'acer, porta de xapa d'acer de 
1mm de 80x200cm amb finestra fixa de vidre de 6 mm., 
amor. 8 usos, tot. col·locada. 

1,000 574,01 574,01 

40260 u Forn microones per a calfar menjars de 18 L plat giratori 
i rellotge programador amortitzable en cinc usos. 

1,000 74,78 74,78 

 
Total:     1.854,65 Euros 

 
MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE COMA SEIXANTA-CINC EUROS 

 
 

 6000000     MEDICINA PREVENTIVA. 

Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

60020 u Farmaciola d'urgència amb continguts mínims 
obligatoris. 

1,000 191,28 191,28 

 
Total:     191,28 Euros 

 
CENT NORANTA-UN COMA VINT-I-VUIT EUROS 

 
 7000000     EXTINCIO D'INCENDIS. 

Codi Unitat Descripció Rendiment Preu Import 

7001000 u Extintor de pols eixut BCE de 6 kg carregado, 
amortitzable en tres usos totalmente instalat. 

4,000 42,77 171,08 

 
Total:     171,08 Euros 

 
CENT SETANTA-UN COMA ZERO VUIT EUROS 
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Resum pressupost 
 
 
 

1000000 PROTECCIONS INDIVIDUALS. 1.289,09 Euros 

2000000 PROTECCIONS COL·LECTIVES. 2.240,90 Euros 

3000000 SENYALITZACIO. 328,00 Euros 

4000000 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR. 1.854,65 Euros 

6000000 MEDICINA PREVENTIVA. 191,28 Euros 

7000000 EXTINCIO D'INCENDIS. 171,08 Euros 

 
 

 
Total:          6.075,00 Euros 

 
SIS MIL SETANTA-CINC EUROS 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

ARGOLLA EN D

ARGOLLA EN D

BANDA DE SUBJECCIÓ

CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC

1 MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUES.

2 CLASSE N AÏLLANT A 1.000 V CLASSE E-AT AÏLLANT A 25.000 V

3 MATERIAL NO RIGID, HIDROFUG, FACIL NETEJA I DESINFECCIO.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASQUET

ARNÈS O GUARNIMENTS

MATERIAL FLEXIBLEANTICORROSIO

RESISTENT A LA CORROSSIO

PUNTERA DE SEGURETAT METÀL·LICA

BOTES DE SEGURETAT CLASSE III

CONTRA IMPACTES
ULLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL

RUGOSA AMB ESQUERDES

SOA DE SEGURETAT

ZONA D'ASSAIG

D' AIXAFAMENT

PATILLA

ORELLERA

CANYA DURESA SHORE A 50-70

BOTA IMPERMEABLE A L' AIGUA

MOSQUETÓ

CONTRAFORT

TALÓ AMB

ESQUERDES

CANYA CURTA

PUNTERA

SOLA DURESA SHORE A 35-75

I A L' HUMITAT

TALÓ

ESQUERDA DEL TALÓHt =
RESSALT DEL TALÓRt =

Hs

Rs

ESQUERDA DE LA SOLA
RESSALT DE LA SOLA

Hs
Rs

=
=

20 mm

Ht

25 mm

CONTRAFORT

Rt

5 mm
9 mm

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

ANTICORROSIO

ARGOLLA EN D

AR PORTAOCULAR

CINTURO DE SEGURETAT
CLASE A. TIPUS 2

Ø MINIMO 10 mm

CORDA DE SUBJECCIÓ

SIVELLA

MOSQUETÓ

SIVELLA

MOSQUETÓCORDA DE SUBJECCIÓ

SIVELLA

ARNÈS ARNÈS

ARGOLLA EN D

CORDA DE SUBJECCIÓ

SIVELLA

SIVELLA

ARNÈS

AMORTIDOR DE CAIGUDA

(OPCIONAL)

FAIXA

AMORTIDOR DE CAIGUDA

FAIXA

(OPCIONAL)

TIPUS 2

(OPCIONAL)

FAIXA

MOSQUETÓ

VALVULA DE INHALACIO

VALVULA DE

EXHALACIO

MASCARETA ANTI POLS

CORDA DE SUBJECCIÓ

ARGOLLA EN D ARNÈS TORÀCIC

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

75 mm

TIPUS 1

AMORTIDOR DE CAIGUDA

SECCIO A-A

ARNÈS O

GUARNIMENT

VISERA

3

PROTECCIO ADDICIONAL

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

PONT

SIVELLA ARGOLLA EN D FAIXASIVELLA

ARNÈS (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMERE

PORTAFILTRE

ALÇADA DE L' ARNÈS
75 A 85 mm

BANDA DE SUBJECCIÓ

(OPCIONAL)

(OPCIONAL)

(OPCIONAL)

BANDA DE SUBJECCIÓ

CORDA DE SUBJECCIÓ

SIVELLA

CORDA DE SUBJECCIÓ

TIPUS 2

ARGOLLA EN DSIVELLA

MOSQUETÓ

MOSQUETÓ

FAIXA

SIVELLA

TIPUS 1

SIVELLA FAIXA

ALA

1

CASQUET

BANDES D' AMORTIGUACIÓ

LUM LLIURE > 21 mm

BANDA DE CONTORN

> 25 mm AMPLE

COPA CIM

2

CASQUET I GUARNIMENT

ESPAI ENTRE

> 5 mm
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FITES CAPTAFARS PER A SENYALITZACIÓ

PALETES MANUALS

DE SENYALITZACIÓ

CAPTAFARS HORITZONTAL

"OJOS DE GATO"

NORMAL I REFLECTANT

PORTALAMPADES DE PLASTIC

CORDÓ D'ABALISAMENT

CLAUS DE DESACELERACIÓ

FITA LLUMINOSA

LLUM AUTONOM FIX
INTERMITENT

FITES DE PVC

CONS

TANCA DE CONTENCIÓ DE VIANANTS

TANCA D'OBRES MODEL 1

PANELLS DIRECCIONALS

TANCA EXTENSIBLE

TANCA D'OBRES MODEL 2

PER REVOLTS PANELLS DIRECCIONALS
PER OBRES

CINTA ABALISAMENT PLASTIC

CINTA ABALISAMENT REFLECTANT

CORDÓ ABALISAMENT
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DETALL TANQUES I PASSARELES AUXILIARS
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DETALL GRUP ELECTROGEN I PRESSA A TERRA

TÉCNIC:

DATA:

ESS 11
ESCALA:PLÀNOL:

MARÇ 2018

RAQUEL DOPICO FERNÁNDEZ

ENGINYERA TÈCNICA

ARQUETA 30x30x30

1
0

5

PASACABLES DE PVC
TUB DE ∅40 mm.

TAPA PROVISIONAL DE FUSTA

CIMENTACIÓ DE FORMIGÓ

FABRICA DE TOTXO MACÍS

ALÇAT

EN MASA

FABRICA DE TOTXO MACIS

PLANTA

TERRENY

NET

54

407 7

PRESA A TERRA NORMALITZADA GENERAL

DE L' OBRA
DETALL D' ARQUETA

CONNEXIÓ EN ESTRELLA

MANEGA PROTEGIDA F+N PER A ALIMENTAR QUADRE ELÈCTRIC

R 10

DEL GRUP (FUSIBLES)

NEUTRE A TERRA

PRESA DE CORRENT

I
3 I

2

1I

ELÈCTRICAMENT INDEPENDENT

ELECTRODE DE PRESA A TERRA

ESQUEMA PER A US DE GRUP ELECTRÒGEN

PROVISIONAL I D' EMERGÈNCIA PER TALL ACCIDENTAL DEL FLUID ELÈCTRIC

MOTOR

CHASIS AIÏLLAT

QUADRE ELÈCTRIC D' OBRA

ADOSAT AL GRUP

ARQUETA SEGONS

DETALL

QUADRE ELÈCTRIC D' OBRA

CHASIS A TERRA
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detall 
Projecte:  Projecte d’ampliació del complex esportiu Salvador Gimeno 

 

Emplaçament 

Adreça: Carrer Major 75 

Codi Postal: 08970 Municipi: Sant Joan Despí, Barcelona 

Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: Ajuntament de Sant Joan Despí + AMB DNI/NIF: 

Adreça: 

Codi Postal:  Municipi: 

 

Autor/s projecte 

Nom: Claudi Aguiló (AMB) i MIM-A (Mariona Benedito i Martí Sanz) Núm. col.: 

Claudi Aguiló (AMB)  

Mariona Benedito (MIM-A) 43905-3 

Martí Sanz (MIM-A) 33173-2 

L’arquitecte/es: 
 
Claudi Aguiló                                  Mariona Benedito                              Martí Sanz 
 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Barcelona a  de març de 2018 

Visats oficials 

Introducció 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 
les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 
corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 
contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre 
Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en 
l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els 
drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de 
conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses 
generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de 
Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 
del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals 
de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
 
 
 



Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de 
l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de 
l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i 
transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i 
construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Esportiu Situació: c/Major 75, Sant Joan Despí 

  

Usos subsidiaris: Situació: 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a 
l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de 
les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord 
amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i 
usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les 
operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. 
Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions 
d’ús i manteniment específiques. 
 
 

Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no alterar el seu 
comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, canvis d’ús i que es 
mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en parets de 
càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els existents (augment de 
les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, 
dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de l’edifici i no 
poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com els 
coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la memòria 
d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 



 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (recolzaments, 
juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran 
productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes 
emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions o en 
els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures 
oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 
 

Cobertes 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús :  Coberta de xapa metàl·lica amb un 2% de pendet Situació:  Zona Nord-Oest de l’actual  

No transitable complex 

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar una alteració 
del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva 
seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de coberts, 
emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una sobrecàrrega 
excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la 
correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament 
als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, aparells que 
requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció no afecti al sistema 
d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten 
un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de 
garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, proteccions, 
etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin les seves 
prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures oportunes. Els degoters afecten a curt 
termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, xemeneies, 

etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, entre d'altres). 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots, etc.) 
tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb paraments 
verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, elements passants, obertures i 
accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

• Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels 
patis tindran la mateixa consideració. 
 



A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant 
no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre 
els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc 
específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, 
etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents 
que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent 
els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir 
els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i 
manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És 
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a 
les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les 
mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 

d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 
forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, 
entre d’altres). 

 
 

• Instal·lació d'electricitat 

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: La caixa general és la mateixa que la de l’actual centre Esportiu 

 

Tipus comptadors: S’usen els mateixos de l’actual complex Situació:  A l’edifici existent 

  

Habitage/pis:  - Potència instal·lada (w) Situació del quadre de dispositius de comandament i 
protecció:  

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat 
donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 
l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun aparell en 
funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits. 
  
No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. S'extremaran les 
mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els 
endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, 
les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 



A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de 
seguretat. 
 
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la potència 
contractada i amb una empresa autoritzada. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 
d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 
 
El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de l'edifici i el quadre de 
dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la 
comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de comandament i 
protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 
 

Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les 
instal·lacions. 
 
Tipus de climatització:     Climatització mitjançant unitats autònomes: unitats interiors d’expansió directa  

                                             (fred/calor) per conductes 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les 
temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  
 

No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir les instruccions donades pel 
fabricant. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb 
la normativa vigent. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la instal·lació 
comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici. 
 
El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) 
correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del 
seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 
 

• Instal·lació de ventilació 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques 
de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells instal·lats: Situació: 

Equip de ventilació amb recuperadora de calor d’aire Sota  el nou volum edificat 

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les extraccions 
de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a les 
xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 
 
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de ventilació, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs poden 
perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels mateixos. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 



 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

• Revisió sistemes de comandament i control. 
 
El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o local) correspon a 
la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als 
espais privatius correspon a l'usuari. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 22,00000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,77000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 20,77000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 20,77000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 20,77000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 21,12000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,77000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 21,14000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 20,77000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 25,54000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,10000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,47000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 21,47000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 21,47000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,47000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,77000 €

A0132000 h Ajudant paleta 19,38000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,38000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,38000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,46000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,38000 €

A013A000 h Ajudant fuster 19,52000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,38000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 23,13000 €

A013F000 h Ajudant manyà 19,46000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 19,34000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19,34000 €

A013J000 h Ajudant lampista 19,34000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,38000 €

A013U001 h Ajudant 20,73000 €

A0140000 h Manobre 18,38000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,93000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,71000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,59000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 72,48000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre cadenes, de 117 kW 54,50000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 82,11000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 95,25000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 41,12000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 9,03000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 7,69000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 36,20000 €

C15018MJ h Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C1503000 h Camió grua 51,05000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 53,74000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 60,07000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 174,42000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,60000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,92000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,86000 €

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 52,76000 €

C1RA29MJ m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

17,84000 €

C1RAP1MJ m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,00000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,38000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,96000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,62000 €

C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 560,00000 €

C200KF00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil de diamant 600,00000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,51000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,43000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,71000 €

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre

112,31000 €

C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.228,89000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,88000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,52000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 19,11000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 17,19000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €

B051860X t Ciment amb escòries de forn alt CEM I 42,5 R (SR) segons UNE-EN 197-1, en sacs 127,16000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,26000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,93000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

85,99000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

76,74000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

73,96000 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

83,60000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

64,21000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,18000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,60000 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 3,09000 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 4,89000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,96000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,37000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,19000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,53000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,89000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 10,45000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,37000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,17000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,17000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,08000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,30000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,79000 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 1,92000 €

B0A72M00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,60000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,76000 €

B0A7A800 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior 2,19000 €

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior 3,34000 €

B0A7BB00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior 3,73000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €

B0B2C8TX u Connector roscat d'acer A8t de 24mm de diàmetre i de fins a 100cm de longitud 4,22000 €
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B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,57000 €

B0C5C624 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

17,62000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,87000 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,53000 €

B0CHS24H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

5,90000 €

B0CHS35J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure

6,83000 €

B0CHSA7J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament

7,65000 €

B0CU1BC5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida

4,32000 €

B0CU46BA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa,
tallat a mida

16,77000 €

B0CU46D9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera,
treballat al taller

23,58000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 255,29000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 10,53000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 25,28000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,89000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,17000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,67000 €

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,97000 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,12000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0,34000 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,40000 €

B147UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

510,58000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de
línia de vida horitzontal

103,18000 €

B219ZZPA m2 Reposició de paviment de vorera de panot o paviment existent de qualsevol tipus, situats a la
vorera, plaça, ... que estigui afectat per les obres de l'escomesa d'incendis. De les mateixes

15,00000 €
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característiques, material, dimensions, color, que l'existent a la zona d'intervenció. Inclou tots els
materials auxiliars, capa de nivelació, morters, ciments, sorra, col·locat a truc de maceta o el
necessari, rejuntat de peces, beurada, polit, neteja de peces, eliminació de restes i acabat del
paviment fins aprovació de la DF.

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,99000 €

B2RA66MJ t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,99000 €

B2RA73MJ t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

B2RA75MJ t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B2RA7LMJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,54000 €

B2RA8EMJ kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,08000 €

B3DB6D7X m Tub d'acer per a l'execució de micropilons autoperforants, de 560 N/mm2 de límit elàstic tipus
TITAN-ISCHEBECK 73/56

22,01000 €

B3DB6DXX u Xapa i femella de connexió (cap micropilot) 60,00000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,33000 €

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

2,29000 €

B44ZP275 kg Acer S 275-JR, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,10000 €

B44ZT235 kg Acer S 275-JR, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat, rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,20000 €

B44ZX275 kg Acer S 275-JR, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,20000 €

B4LM1A2X m2 Xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus HIANSA-MT-76 d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 76 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

26,26000 €

B5ZFU001 u Peça per a gàrgola amb reixeta, de PVC de diàmetre 25 mm i de 40 cm de llargària 4,21000 €

B5ZJ1260 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, com a màxim

9,17000 €

B5ZJA260 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 155 mm i 33 cm de desenvolupament

4,48000 €

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,24000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,29000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,99000 €
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B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,19000 €

B6B11411 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 1,36000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,97000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,02000 €

B6B12411 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 1,32000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,56000 €

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2

6,45000 €

B7C29350 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte

4,64000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,14000 €

B7C2YCD0 m Banda de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix i 100 mm d'amplària, per a aïllament 0,44000 €

B7C42T40 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini

2,27000 €

B7C4H800 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W

3,93000 €

B7C996D0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 90 a 100 kg/m3 de 50 mm de gruix amb malla metàl·lica 5,33000 €

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

3,29000 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,89000 €

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W

4,88000 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,52000 €

B7D66Y31 m2 Placa de fibres seleccionades, silicats i altres additius, de protecció contra el foc, de 52 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0.09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

66,23000 €

B7DZD2C2 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per
anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a
la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols

50,70000 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 3,36000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 15,88000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 12,85000 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 17,03000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,20000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,08000 €

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,99000 €

B7Z1A60X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix 149,98000 €

B7Z1AE0X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix 315,00000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,83000 €

B8111GC0 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 56,56000 €

B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm
i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al
foc B-s1, d0

16,88000 €

B84Z8520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada
per perfils principals tipus omega 17x30x20mmcol·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament
fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,09000 €
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B84ZQA70 m2 Estructura oculta per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils
principals d'acer galvanitzat en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils
secundaris d'alumini extruït en forma de T de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada
1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a
suportar una càrrega de fins a 14 kg

7,55000 €

B89Z9000 kg Esmalt martelé 23,56000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 11,80000 €

B89ZHIT5 l Resina 'HILTI HIL-RE-500' 6,77000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,46000 €

B89ZSI42 l Resines Sikadur 31/32/42 6,77000 €

B89ZSIKG l Morter sense retraccions SIKAGROUT 0,90000 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 9,89000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,78000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 7,76000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 8,78000 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 12,26000 €

B9613590 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada,
de 12x30 cm

55,01000 €

B9FA6333 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x30 cm i 3,5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura abuixardada, preu superior

31,52000 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.694,60000 €

B9H21100 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa

0,79000 €

B9P16PARK m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una capa d'ús transparent amb un gruix de 0,7 mm,
d'un film decorat i d'una subcapa compacta, grup T d'abrasió, classificat 34-43 segons EN 685,
dotat de tractament de superfície PUR, subministrat en lloseta de 610x610 mm i 2,5 mm de gruix,
serie mineral model PARKER STATION de GERFLOR o equivalen

19,25000 €

B9W17PP u Fixacions i ancoratges per plataformes 5,32000 €

B9Z5RO28 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm d'amplada i 5 mm d'alçada model ROMUS
rampa d'accés 2,8 mm,

42,64000 €

BAF4C3AL m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

168,07000 €

BAF4C4AL m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

163,02000 €

BAF4D2AL m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

266,49000 €

BAF4F2AL m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

439,94000 €

BASA11PB u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

368,57000 €
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BAVVSOL96 m2 Tendal vertical guiat amb cables dac'er inoxidable, accionament elèctric amb motors mecànics
(MO) per a accionar amb pulsador des de interior amb el polsador interior, realitzat amb teixit
SOLTIS 96 o equivalent de color a definir per a la DF microperforat format per fils de polièster, amb
comportament tèrmic per a detenir la calor i radiació solar (95%), que permet el pas de llum i
visibilitat a l'exterior.

50,85000 €

BAWS1210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig,
força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

30,42000 €

BAZPB140 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125

202,45000 €

BB1228A0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

144,07000 €

BB122JA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

179,35000 €

BCF1Z102 M -TUBO DE POLIPROPILENO COMPUESTO 25/18mm, APTO PARA AGUA FRIA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 (SERIE 5), 25x3,5 (DIAM. EXTERIOR x ESPESOR), FORMADO POR UNA CAPA
DE PP+CAPA DE PP CON FIBRA DE VIDRIO+CAPA DE PP, BANDA COLOR AZUL, SISTEMA
PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, CONFORME A NORMA UNE-EN ISO 15874,
UNIONES POR TERMOFUSION. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, T,
MANGUITOS DE UNION, REDUCCIONES, SOPORTES, ABRAZADERAS, Y TODAS LAS
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y
CONEXION. INSTALADO SEGUN PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE Y CONECTADO

2,37000 €

BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,83000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,06000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,34000 €

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,06000 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,50000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,29000 €

BD13189B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,75000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,96000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 18,49000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 44,00000 €

BDM2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6 10,53000 €

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,75000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,81000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,29000 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,17000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,04000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,44000 €

BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €
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BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i ovalats de dimensions 400x200mm, amb dos panys
de rosca per untatge i desmuntatge. fabricat en acer galvanitzat. inclou accessoris de muntage i
fixació. Muntat.

15,93000 €

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

12,00000 €

BEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat interior horitzontal per a conductes.
Model PEZS-M100YJA de Mitsubishi Electric o Equivalent.
Pot. Fred: 9,5 kW
Pot. Calor: 11,2 kW
Pot. Elec: 2,60 kW trifàsica de 400 V
Gas refrigerant R410A,
Pressió estàtica disponible 150 Pa
SEER / SCOP: 5,5 (A) / 4,2 (A+)
Distancia frig V/H: 30 / 75 mm
Inclou interconexió frigorifica entre unitat interior i exterior amb tuberies de Cu amb aillament,
element de control PAR-33 amb programador setmanal, cablejat de maniobra i potencia entre
unitat interior i exterior, connexió a desaigua més pròxim amb sifo, antivibratoris metal·lics per a
unitats interiors, perfils de 40x40x3mm per soportació de unitats interior a estructura, peus de
subjecció i anivellament per unitats exteriors, accessoris de fixació i conexió. Instal·lada segons
especificacions del fabricant i el RITE.

3.130,00000 €

BEK11QB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x300
mm. Model LMT-MISS de Madel o equivalent. Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada.

98,00000 €

BEK2Z57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o equivalent. De 1200x300 mm, amb acabat
lacat en blanc i fixació a definir per la direcció facultativa. Col·locada.

68,00000 €

BEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per a impulsió de, model LMT-S+SP AA
600x200 de Madel o equivalent. De 600x200 mm, amb acabat amb alumini anoditzat. Inclou
regulacio de cabal. Col·locada.

72,00000 €

BEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini lacat blanc. Model DBQ+PLDQR/AIS 375x375 de Madel o
equivalent. Dimensions placa 484x484mm). Per a un cabal de 1020 m3/h. Amb plenum aillat i
regulador de cabal.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

103,00000 €

BEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat lacat amb color a definir per D.F. de
1000x400 mm i reixeta de malla metàl·lica anti-ocells. Per substitucio de actuals reixes de
ventilació en façana. Inlou accessoris de fizació. Col·locada.

135,00000 €

BEKPZ410 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire.
Model FOK-EIS-120 DE 700 x 400 mm DE MADEL.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada.

210,00000 €

BEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 750x600 mm i 1500 mm de llargària, amb
5 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de
vidre, de 100 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 mm.
Model SNA-10 de Acustica Integral o equivlanet.
Per a un cabal de 3.500 m3/h, amb una velocitat maxima de 6 m/s i una caiguda de pressió
maxima de 5 mmcda (50Pa)
Inclou accesoris de fixació i connexió. Col·locat.

650,00000 €

BEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de plaques RCE-4500-EC de TECNA ASPIRNOVA o
equivalent.
Per a un cabal 3.500 m3/h (maxim 4.500 m3/h, 225 Pa). Model vertical - Motors Electrònics EC -
By-Pass d’Aire amb Comportes Motoritzades i Sondes. Inclou sonda de conducte de quailitat d'aire
CO2 i filtres F7+F8 en impulsió i F7 en aspìració. Control Presostàtic amb senyal Alarma Filtres
Bruts. Conforme a la ErP 2018 Ecodesign. Comandament / Pantalla Electrònica Digital model
RCE-EC, amb tarjeta de comunicació a protocol Modbus RTU-RS485 integrada. Instal.lat, fixat,
connectat a conductes i  elèctricament seguint les prescripcions del fabricant, del RITE i del REBT.

7.050,00000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,37000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 5,37000 €
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BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,29000 €

BF22LB00 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

9,30000 €

BF4238E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

10,95000 €

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

13,95000 €

BF423BE0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312

20,99000 €

BFA17340 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

0,44000 €

BFC1CC00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

13,39000 €

BFC1Z103 M -TUBO DE POLIPROPILENO COMPUESTO 32/26,2mm, APTO PARA AGUA FRIA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 32x2,9 (DIAM. EXTERIOR x ESPESOR), FORMADO POR UNA
CAPA DE PP+CAPA DE PP CON FIBRA DE VIDRIO+CAPA DE PP, BANDA COLOR AZUL,
SISTEMA PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
15874, UNIONES POR TERMOFUSION. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, T,
MANGUITOS DE UNION, REDUCCIONES, SOPORTES, ABRAZADERAS, Y TODAS LAS
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y
CONEXION. INSTALADO SEGUN PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE Y CONECTADO

2,86000 €

BFC1Z104 m -TUBO DE POLIPROPILENO COMPUESTO 40/32,6mm, APTO PARA AGUA FRIA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 40x3,7 (DIAM. EXTERIOR x ESPESOR), FORMADO POR UNA
CAPA DE PP+CAPA DE PP CON FIBRA DE VIDRIO+CAPA DE PP, BANDA COLOR AZUL,
SISTEMA PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
15874, UNIONES POR TERMOFUSION. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, T,
MANGUITOS DE UNION, REDUCCIONES, SOPORTES, ABRAZADERAS, Y TODAS LAS
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y
CONEXION. INSTALADO SEGUN PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE Y CONECTADO

4,52000 €

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,00000 €

BFQ334BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,30000 €

BFQ334CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,49000 €

BFQ334EA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,87000 €

BFQ33GLA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

22,63000 €

BFR11D10 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0.6 mm de
gruix

13,28000 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 85,47000 €

BFW41G10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió 21,22000 €

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió 27,72000 €

BFW41J10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió 106,29000 €

BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 2,39000 €

BFWC1C20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 12,93000 €

BFWR11D1 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre i
0.6 mm de gruix

9,73000 €
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BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat 2,79000 €

BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,11000 €

BFYC1C20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de
diàmetre, soldat

0,69000 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,06000 €

BFYQ30A0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm
de gruix

0,39000 €

BFYR11D1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,24000 €

BG151422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300 metal·lica (ref: 089651) de legrand o similar,
amb tapa metal·lica amb grau de protecció estanca, muntada superficialment/ encastada. Inclou
tapas, accessoris de fixació i connexió. Col·locada

75,00000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,73000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

3,96000 €

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

4,60000 €

BG151732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

7,50000 €

BG15Z513 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack a sistema d'altaveus format per caixes
acustiques de 60W. Inclou accessoris de fixació i connexió. Model OPTIMUS ref:MSE-0233.
Instal·lat i connectat.

37,00000 €

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

9,30000 €

BG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

14,52000 €

BG1AZ007 u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta tècnica, format per caixa metal·lica amb un
grau de protecció minim de IP-54, amb capacitat per totes les proteccions descrites en els
esquemes de projecte més un 20% d'espai de reserva, amb porta opaca, amb pany amb clau.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

410,00000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,62000 €

BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,28000 €

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

3,34000 €

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

5,89000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,76000 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,81000 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

1,52000 €
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BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,80000 €

BG2DC8D0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm 3,98000 €

BG2DC8F0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm 6,79000 €

BG2DC8H0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm 9,07000 €

BG2DC8K0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm 13,53000 €

BG2DG6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 5,56000 €

BG2ZABD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària 2,81000 €

BG2ZABF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària 4,57000 €

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària 7,03000 €

BG2ZABK0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 400 mm d'amplària 8,94000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,85000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,17000 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,79000 €

BG312690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

25,71000 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC

1,42000 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,20000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,31000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,45000 €

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,53000 €

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,04000 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

58,79000 €

BG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

118,35000 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

82,84000 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

80,66000 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

131,77000 €
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BG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

252,88000 €

BG47494A u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

71,94000 €

BG519780 u Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

293,79000 €

BG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
per a muntar sobre bastidor o caixa

3,16000 €

BG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa protegida, preu econòmic, per a encastar

3,33000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

3,35000 €

BG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, model
estret per torretes o caixes.  amb tapa, preu econòmic, encastada

6,00000 €

BG63Z15R u Presa de corrent per instal·lació empotrada en terra de la gama MOSAIC de LEGAND, formada per
caixa rodona IP44 per instal·lació empotrada en terra de un element, amb tapa d'obertura de 180º
acabat en inox. Inclou aixa per formigó de 80mm d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada.

13,00000 €

BG63Z25R u Presa de corrent doble per instal·lació empotrada en terra de la gama MOSAIC de LEGAND,
formada per caixa doble IP44 per instal·lació empotrada en terra de un element, amb tapa
d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou caixa per formigó de 80mm d'espesor i 80mm de
diametre. Instal·lada.

20,00000 €

BG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, preu econòmic, per a encastar

9,22000 €

BGA12330 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu mitjà 6,89000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

8,91000 €

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17.3 mm de
diàmetre, de 300 µm

21,43000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

28,09000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BGW2DC8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

2,47000 €

BGW2DC8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

3,51000 €

BGW2DC8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

4,29000 €

BGW2DC8K u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

4,96000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,52000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,45000 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,38000 €

BGY2ACD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,06000 €
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BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,71000 €

BGY2ACH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,33000 €

BGY2ACH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

7,27000 €

BGY2ACK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,98000 €

BGY2AGD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,88000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,63000 €

BH11Z9BG u Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per tram de 350mm safata rejiband galvanitzada
de 200x100mm. inclou feines de tallar safata i fixarla a paret i accessoris de fixació. Col·locada.

10,00000 €

BH1AZL02 U Lluminaria tipus regleta estanca model RIDOS 40 de TRILUX ILUMINACION S.L. o equivalent, per
instal·lació adosada, equipada amb equip electrònic model HP-Performer TL5 de Philips o
equivalet, difusor de policarbona, tub LED o equivalent, amb index de reproducció cromatica de 80
i temperatura de color de 4000ºK.. Inclou tub fluorescent, accessoris de connexió i fixació.
Totalment acabat, instal·lat, verificat i en perfecte funcionament.

62,00000 €

BH213MA0 u Llumenera decorativa monotub per a encastar amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de
lamel·les metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència T16/G5 de 54 W, (1x54W), amb reactància
electrònica

132,62000 €

BH21ZEA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb reactància electrònica ,
instal·lada encastada a cel ras. inclou accssorisd e fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

105,00000 €

BH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

118,81000 €

BH61RH9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

97,33000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,41000 €

BHR0Z3E1 u Formació de dau de formigo segons especificacións del fabricant de la columna existent a
desplaçar, accesoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

55,00000 €

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

7,78000 €

BHV2Z000 u Detector de moviment amb retard a la desconnexió ajustable de 10seg a 30min, grau de protecció
IP44 en color blanc. Inclou accessoris de fixació i connexió, muntat i connectat

60,00000 €

BHV3ZSDF u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries amb rectancies regulables 0-10V, amb connexió
directa a inferfaz 0-10V, ajust del sensor a treves de apertura, instal·lació amb pinses a la propia
lampada. Model DIM ÇPICO de OSRAM o equivalent. Inclou cable de connexió, pinça per
subjecció a lampada, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

30,00000 €

BJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega, amb dispositiu reductor de consum, per
instal.lació muntada superficialment sobre paret, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 3/4´´,
amb dispositiu pulvoritzador reductor del consum. Instal·lada i connectada.

25,00000 €

BM112520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT AE/SA-T DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Detector de calor fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma UNE EN 54-5 con
certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable que
gestiona dos parámetros de temperatura: Diferencial: Toma medidas del incremento de
temperatura en tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la decisión de alarma
de acuerdo con la programación hecha en cada caso.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

34,34000 €
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BM23Z500 u Armari per equips de proteccio contra incendis tipus vertical, amb boca d'incendi Bie-25/20 m i
espai per extintor, polsador i alarma, de xapa pintada amb epoxi, per col·locar empotrat, mides
exteriors en mm. 555 de llarg x1360 d'alt x 250 ample, model F1-V de AQL-Anber S.A. o
equivalent, mides a confirmar segons fabricant, model a validar per la propietat i la DF, amb:
- Boca d'incendis Bie-25/20 m. equipada de 25 mm de diametre, amb manega de 20 m de
longitud, segons normes UNE-23-403-89 i 23.091 i senyalització segons Decret 1403/1986 (BOE
8/7/86), porta abatible, guia per extracció manega, devanadera circular, boquilla, lanza de 3
efectes, racord, valvula de bola i manometre.
- Modul armari per extintor amb porta abatible,
- Modul armari per polsador i alarma, (polsador exterior i alarma visual i acustica exterior)

Inclos BIE-25, també totes les ajudes de paleta necesaries, cablejat electric, forats per
l'accionament des de l'exterior del polsador, forats per l'alarma sonora, accesoris i elements de
fixacio  i connexió.
No inclou el extintor, la sirena ni el polsador d'alarma.

450,00000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 43,86000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 81,85000 €

BM3A1000 u Armario para extintor para montar superficialmente 29,13000 €

BMD1Z005 u Detector ANAR Grau 2. doble mirall . Cobertura en ventall de 12 m d'abast. Cortina 20 m opcional. 34,00000 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,55000 €

BMSB32P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

11,20000 €

BMSB56P0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

11,20000 €

BMSB76P0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

11,20000 €

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

10,52000 €

BMSBCWP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

11,20000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,65000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,33000 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,28000 €

BN316420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 18,84000 €

BN422670 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

40,14000 €

BN422680 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

40,14000 €

BP134100 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic 17,92000 €

BP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu econòmic,
per a encastar

11,95000 €

BP31Z3R4 u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de 100 V, 70 V, 50 V, o de baixa impedància (4,
8 i 16 ohm). Disposa d'entrades de programa i de prioritat (0 dBu i 600 ohm), amb control de volum
independent. Incorpora la funció de seguretat d'avisos i circuits de protecció tèrmica, contra les
sobrecàrregues i contra curtcircuit a la línia d'altaveus. Connector RJ de connexió amb carta
supervisora de línies. Ocupa 2 unitats d'altura en rack de 19 ''. Model OPTIMUS ref. UP-367.r.

835,00000 €
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Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

BP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de petaca incorporat. Diagrama polar carioide.
Banda de freqüències de 863-865 MHz (UHF). Selecció de fins a 16 canals (8 simultanis).
Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz. Potència de portadora 20 mW. Sistema de modulació
PLL. Alimentació piles 2 x AA. Indicador de funcionament i de bateria baixa. Inclou diadema,
pantalla paravent i funda per a l'emissor. Compatible amb receptors US-902DC i US-8001DC.
Model OPTIMUS ref. PT850BC + CX504. Instal·lat i connectat.

185,00000 €

BP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades d'àudio seleccionables
micro / línia amb alimentació phantom i equalització de tres bandes, 4 entrades de línia, 1 entrada
de àudio amb prioritat, selectors de zona de sortida per a cada entrada d'àudio, controls de volum
independents per a totes les entrades i sortides d'àudio, controls de to independents per a totes les
sortides d'àudio i altaveu monitor amb selector de zona i control de volum. L'equip es pot completar
amb el pupitre microfònic PM-4Z que permet enviar avisos en directe a qualsevol zona o als totes
elles, i el comandament de control mural WP-1 per ajustar a distància el volum de les sortides i / o
connectar de forma remota un micròfon o font d'àudio. Model OPTIMUS ref. PM-804

376,00000 €

BP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda d'UHF (863 - 865 *MHz), amb possibilitat de
16 canals diferents (8 simultanis) i recepció *superheterodina amb diversitat (tecnologia de síntesi
PLL multicanal). Sensibilitat de recepció -107 dBm. Relació senyal soroll superior a 105 dB, THD
inferior al 0,6%. Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz. Disposa de pantalla multifunció LCD,
controls de volum, d'engegada, selecció de canal i nivell de silenciador. Sortides d'àudio
independents (XLR3, simètrica) i de mescla (jack 6,35 mm, asimètrica). Inclou dues antenes,
alimentador i cable de connexió d'àudio. Acabat metàl·lic, color gris plata. Dimensions 480 x 45 x
232 mm. Format per *rack estàndard de 19'', 1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. US-902DC o
similar. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

286,97000 €

BP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o desactivar tots els elements instal·lats en
l'armari-rack de megafonia. Ocupa 2 o d'altura. Model OPTIMUS xarxa. Z-45 o similar. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

77,16000 €

BP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD àudio/MP3, connector USB, en un xassís per rack
normalitzat de 19’’, d'1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. W115o similar. Inclou accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i sconnectat.

431,00000 €

BP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 0.5´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 10 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 103 dB

92,70000 €

BP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS en línia de 100 V. Incorpora un woofer de 8´´ i
un tweeter d'1´´. Té una sensibilitat de 91 dB SPL a 1 W, 1 m i 1 kHz, i una pressió acústica
màxima de 109 dB. La seva resposta en freqüència és de 60 a 18.000 Hz i la freqüència de tall
entre vies (Crossover) se situa en 3,5 kHz. Té unes dimensions de 260 x 450 x 250 mm i un pes de
7 Kg. Acabada en plàstic color negre. Muntatge mitjançant suport orientable. Model OPTIMUS ref.
BS-60BP o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

216,00000 €

BP411240 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure /
Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

0,70000 €

BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,71000 €

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària 8,95000 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,27000 €

BP49Z010 u CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m. 63,70000 €

BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

17,04000 €

BP74J510 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200x600x800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable

771,68000 €

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior

135,07000 €
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BP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45 sense pantalla premontados model R&M Freenet
Cat6 o equivalent.
Construït en acer galvanitzat amb frontal d'ABS, lliure d'halògens (DIN/VDE 0472/815)
Sense cable de connexió a terra.
Amb safata portacables per evitar tensions mecàniques en les connexions.
Compatible amb el nivell 1 de seguretat R&M Freenet mitjançant els clip de colors per Snap-In

121,00000 €
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BEM3Z41 u Estructura BIG FOOT de 2 x 1,20 metres
Componentes del sistema:
- 2 x 2m BARRAS LONGITUDINALES - 40 x 40
SECCIÓN
- 4 x 1,2m BARRAS TRANSVERSALES - 40 x 40
SECCIÓN
- 6 x PIES CON BASE ANTIVIBRATORIA - 305mm2
- 4 x KIT ABRAZADERAS
Peso: 70 Kg
Inclou accesoris de fixació i connexio. Instal·lada.

Rend.: 1,000 320,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

BF31ZTE1 u Feines de connexionat a terra de tots el elements
metàlics, instal·lacions, tuberies, safates, etc... per tal
de complir amb el REBT. Inclou cablejat de protecció
a terra, tubs, accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i conectat segons les especificacions del
REBT i la propietat.

Rend.: 1,000 210,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,93000 = 18,93000

Subtotal: 18,93000 18,93000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,88000 = 0,37600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 19,52000 = 33,96480

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

Subtotal: 57,56280 57,56280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18930

COST DIRECTE 78,02610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,02610

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 81,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,93000 = 18,93000

Subtotal: 18,93000 18,93000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400
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Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,88000 = 0,37600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,52000 = 31,81760

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

Subtotal: 61,22110 61,22110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18930

COST DIRECTE 81,68440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,68440

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 174,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,93000 = 19,87650

Subtotal: 19,87650 19,87650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,52000 = 29,86560

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,88000 = 0,37600

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000

Subtotal: 153,46360 153,46360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19877

COST DIRECTE 174,93087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,93087

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 140,40000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,93000 = 19,87650

Subtotal: 19,87650 19,87650

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,88000 = 0,37600

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,25000 = 47,50000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 19,52000 = 26,93760

Subtotal: 118,93540 118,93540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19877

COST DIRECTE 140,40267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,40267

D0714641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,93000 = 18,93000

Subtotal: 18,93000 18,93000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 116,11000 = 29,02750

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,52000 = 31,81760

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,500      x 1,60000 = 0,80000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,88000 = 0,37600

Subtotal: 62,02110 62,02110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18930

COST DIRECTE 82,48440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,48440

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,38000 = 0,09690

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 20,77000 = 0,10385

Subtotal: 0,20075 0,20075

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,67000 = 0,70350
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,37000 = 0,01397

Subtotal: 0,71747 0,71747

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00201

COST DIRECTE 0,92023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92023
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P-1 E213335X m3 Enderroc de solera existent (paviment i solera) de
formigó armat, de fins a 30cm de gruix, a mà i amb
martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 110,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 21,12000 = 10,56000

A0140000 h Manobre 1,640 /R x 18,38000 = 30,14320

Subtotal: 40,70320 40,70320

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,43000 = 3,71500

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 57,21000 = 7,72335

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,800 /R x 72,48000 = 57,98400

Subtotal: 69,42235 69,42235

COST DIRECTE 110,12555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,12555

P-2 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà
i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 96,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 21,12000 = 12,67200

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 18,38000 = 29,40800

Subtotal: 42,08000 42,08000

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,600 /R x 72,48000 = 43,48800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 57,21000 = 6,29310

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,600 /R x 7,43000 = 4,45800

Subtotal: 54,23910 54,23910

COST DIRECTE 96,31910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,31910

P-3 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. Treballs a realitzar seguint les
indicacions del tècnic arqueòleg.

Rend.: 1,087 6,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,38000 = 0,67636

Subtotal: 0,67636 0,67636

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,150 /R x 41,12000 = 5,67433

Subtotal: 5,67433 5,67433
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COST DIRECTE 6,35069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35069

P-4 E222142X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en
terreny segons Informe Geotècnic, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 57,21000 = 8,18103

Subtotal: 8,18103 8,18103

COST DIRECTE 8,18103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,18103

P-5 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 2,5 m de fondària

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,38000 = 2,75700

Subtotal: 2,75700 2,75700

COST DIRECTE 2,75700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,75700

P-6 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN. Treballs a realitzar
seguint les indicacions del tècnic arqueòleg.

Rend.: 1,000 13,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,38000 = 0,36760

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 18,93000 = 8,51850

Subtotal: 8,88610 8,88610

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre cadenes, de 117 kW 0,020 /R x 54,50000 = 1,09000

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 7,69000 = 3,46050

Subtotal: 4,55050 4,55050

COST DIRECTE 13,43660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,43660

P-7 E2R2MJ14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,38000 = 3,67600

Subtotal: 3,67600 3,67600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05514

COST DIRECTE 3,73114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73114

P-8 E2R3MJ01 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C15018MJ h Camió per a transport de 12 t 0,110 /R x 37,71000 = 4,14810

Subtotal: 4,14810 4,14810

COST DIRECTE 4,14810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,14810

P-9 E2R4503X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km. Inclou tot tipus de feines i medis auxiliars
complementaris derivats de l'excavació a l'interior del
solar sota apuntalaments provisionals i condicionats
per les rampes provisionals.

Rend.: 1,000 6,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 82,11000 = 0,82110

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,170 /R x 36,20000 = 6,15400

Subtotal: 6,97510 6,97510

COST DIRECTE 6,97510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97510

P-10 E2R5MJ03 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 17,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA29MJ m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 17,84000 = 17,84000

Subtotal: 17,84000 17,84000
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COST DIRECTE 17,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,84000

P-11 E2R5MJ18 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 69,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RAP1MJ m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 69,00000 = 69,00000

Subtotal: 69,00000 69,00000

COST DIRECTE 69,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,00000

P-12 E2R6423X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou
tot tipus de feines i medis auxiliars complementaris
derivats de l'excavació a l'interior del solar sota
apuntalaments provisionals i condicionats per les
rampes provisionals.

Rend.: 1,000 8,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 36,20000 = 7,31240

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 82,11000 = 0,82110

Subtotal: 8,13350 8,13350

COST DIRECTE 8,13350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,13350

P-13 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 8,99000 = 13,03550

Subtotal: 13,03550 13,03550
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COST DIRECTE 13,03550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,03550

P-14 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,54000 = 3,54000

Subtotal: 3,54000 3,54000

COST DIRECTE 3,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54000

P-15 E2RAMJ02 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LMJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 4,70000 = 4,70000

Subtotal: 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70000

P-16 E2RAMJ04 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73MJ t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,67000 = 23,67000
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Subtotal: 23,67000 23,67000

COST DIRECTE 23,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67000

P-17 E2RAMJ07 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA66MJ t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P-18 E2RAMJ12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA75MJ t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-19 E2RAMJ13 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA8EMJ kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 0,08000 = 0,08000
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Subtotal: 0,08000 0,08000

COST DIRECTE 0,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08000

P-20 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 104,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,38000 = 5,51400

Subtotal: 5,51400 5,51400

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 174,42000 = 17,44200

Subtotal: 17,44200 17,44200

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 73,96000 = 81,35600

Subtotal: 81,35600 81,35600

COST DIRECTE 104,31200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,31200

P-21 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 20,77000 = 0,12462

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,38000 = 0,15504

Subtotal: 0,27966 0,27966

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051      x 1,37000 = 0,00699

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92023 = 0,92023

Subtotal: 0,92722 0,92722

COST DIRECTE 1,20688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20688

P-22 E31B300X u Cala d'inspecció de fonament existent a l'extrem del
mur de la rampa. Execució dels mitjans mecànics i/o
manuals fins a identificar la posició i tamany de
l'encepat existent.

Rend.: 1,000 400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-23 E31B30XX u Cala d'inspecció de prefabricat de façana a la zona de
recolzament de la nova estructura amb els pilars
existents. S'identificaran la ferradura de fixació dels
prefabricats en els pilars existents.

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-24 E3D16CAX m Execució de micropilons autoperforants de 200 mm
de diàmetre, armat amb tub d'acer de 560 N/mm2 de
límit elàstic tipus TITAN-ISCHEBECK 73/56 (amb
maniguets roscats) i injecció repetitiva amb beurada
de ciment CEM I42,5 R. Inclou xapa i femella de
connexió (cap del micropilot).
Inclou part proporcional de perforació en elements de
formigó armat o en fonamentació existent.

Rend.: 1,000 71,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,245 /R x 20,77000 = 5,08865

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 18,38000 = 2,20560

A0150000 h Manobre especialista 0,245 /R x 18,93000 = 4,63785

Subtotal: 11,93210 11,93210

Maquinària

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,225 /R x 112,31000 = 25,26975

Subtotal: 25,26975 25,26975

Materials

B3DB6DXX u Xapa i femella de connexió (cap micropilot) 0,085      x 60,00000 = 5,10000

B3DB6D7X m Tub d'acer per a l'execució de micropilons
autoperforants, de 560 N/mm2 de límit elàstic tipus
TITAN-ISCHEBECK 73/56

1,020      x 22,01000 = 22,45020

B051860X t Ciment amb escòries de forn alt CEM I 42,5 R (SR)
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0516      x 127,16000 = 6,56146

B0111000 m3 Aigua 0,033      x 1,88000 = 0,06204

Subtotal: 34,17370 34,17370

COST DIRECTE 71,37555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,37555

P-25 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons

Rend.: 1,000 2.228,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra
d'equip d'execució de micropilons

1,000 /R x 2.228,89000 = 2.228,89000

Subtotal: 2.228,89000 2.228,89000

COST DIRECTE 2.228,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.228,89000
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P-26 E3DZB01X m Enderroc i talls de cap de micropiló de 200 mm de
diàmetre

Rend.: 1,000 12,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 18,93000 = 7,57200

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,38000 = 1,83800

Subtotal: 9,41000 9,41000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 17,59000 = 3,51800

Subtotal: 3,51800 3,51800

COST DIRECTE 12,92800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,92800

P-27 E441235X kg Acer S 275-JR, en perfils conformats en fred,
foradats, formats per peça simple, sèrie rodó,
quadrat, rectangular.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28
(Euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra
amb soldadura i/o cargolament segons projecte.
Inclou corbatura del perfil en cas necessari. Inclou
formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements
auxiliars per a les unions (cargols, femelles,
arandelles, etc, segons detalls)

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,010 /R x 21,12000 = 0,21120

A0135000 h Ajudant soldador 0,012 /R x 19,46000 = 0,23352

Subtotal: 0,44472 0,44472

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,51000 = 0,05265

Subtotal: 0,05265 0,05265

Materials

B44ZT235 kg Acer S 275-JR, en perfils foradats conformats en fred
sèrie rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,20000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,69737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69737

P-28 E442SG04 m Premarc per fusteries d'alumini realitzat amb tub
d'acer galvanitzat i lacat, col·locat a l'obra amb
cargols.

Rend.: 1,000 17,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 19,38000 = 0,23256
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 21,47000 = 0,25764

Subtotal: 0,49020 0,49020

Materials

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

5,000      x 2,29000 = 11,45000

Subtotal: 11,45000 11,45000

Partides d'obra

E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

1,500      x 3,68036 = 5,52054

Subtotal: 5,52054 5,52054

COST DIRECTE 17,46074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,46074

P-29 E442SG05 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de la canal
de coberta.

Rend.: 1,000 22,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 19,38000 = 0,23256

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 21,47000 = 0,25764

Subtotal: 0,49020 0,49020

Materials

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

9,400      x 2,29000 = 21,52600

Subtotal: 21,52600 21,52600

COST DIRECTE 22,01620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01620

P-30 E442SG06 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de
l'extrasdossat de plaques de cartró guix.

Rend.: 1,000 12,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 19,38000 = 0,23256

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 21,47000 = 0,25764

Subtotal: 0,49020 0,49020

Materials

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

5,450      x 2,29000 = 12,48050

Subtotal: 12,48050 12,48050
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COST DIRECTE 12,97070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,97070

P-31 E447SG01 m Formació de subestructura per subjecció del cel ras,
composada per perfils d'acer galvanitzat tubular
foradat de 50X25x3 mm en Acer S355J2H segons
UNE-EN 10210-1, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i
soldadura, en bigues estructurals.

Rend.: 1,000 11,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,022 /R x 20,77000 = 0,45694

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 18,38000 = 0,40436

Subtotal: 0,86130 0,86130

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,300 /R x 3,51000 = 1,05300

Subtotal: 1,05300 1,05300

Materials

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

4,250      x 2,29000 = 9,73250

Subtotal: 9,73250 9,73250

COST DIRECTE 11,64680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,64680

P-32 E44P275X kg Acer S 275-JR, en perfils laminats, formats per peça
simple, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,L,T.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28
(Euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra
amb soldadura i/o cargolament segons projecte.
Inclou formació de perforacions. Inclou tot tipus
d'elements auxiliars per a les unions (cargols,
femelles, arandelles, etc, segons detalls).

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 19,46000 = 0,19460

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,010 /R x 21,12000 = 0,21120

Subtotal: 0,40580 0,40580

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,51000 = 0,05265

Subtotal: 0,05265 0,05265

Materials

B44ZP275 kg Acer S 275-JR, en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,10000 = 1,10000
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Subtotal: 1,10000 1,10000

COST DIRECTE 1,55845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55845

P-33 E44WTMXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus
HILTI-HSA M16, segons detalls en projecte. Inclou
subministrament, col.locació i tot tipus de feines i
materials auxiliars.

Rend.: 1,000 14,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 E44WTXXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus
HILTI-HSL3 M12 a M20, segons detalls en projecte.
Inclou subministrament, col.locació i tot tipus de
feines i materials auxiliars.

Rend.: 1,000 18,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 E44X275X kg Acer S 275-JR, en xapes, platines, platabandes i
rodons.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-ST28
(Euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra
amb soldadura i/o cargolament segons projecte.
Inclou formació de perforacions. Inclou tot tipus
d'elements auxiliars per a les unions (cargols,
femelles, arandelles, etc, segons detalls)

Rend.: 1,000 1,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,011 /R x 19,46000 = 0,21406

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 21,12000 = 0,31680

Subtotal: 0,53086 0,53086

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,51000 = 0,05265

Subtotal: 0,05265 0,05265

Materials

B44ZX275 kg Acer S 275-JR, en perfils laminats sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,20000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,78351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78351

P-36 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 114,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,051 /R x 20,77000 = 1,05927

A0140000 h Manobre 0,209 /R x 18,38000 = 3,84142

Subtotal: 4,90069 4,90069
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Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 174,42000 = 21,80250

Subtotal: 21,80250 21,80250

Materials

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,050      x 83,60000 = 87,78000

Subtotal: 87,78000 87,78000

COST DIRECTE 114,48319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,48319

P-37 E45918C4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 108,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,288 /R x 18,38000 = 5,29344

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,072 /R x 20,77000 = 1,49544

Subtotal: 6,78888 6,78888

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 174,42000 = 20,93040

Subtotal: 20,93040 20,93040

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 76,74000 = 80,57700

Subtotal: 80,57700 80,57700

COST DIRECTE 108,29628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,29628

P-38 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 19,38000 = 0,23256

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 20,77000 = 0,20770

Subtotal: 0,44026 0,44026

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,37000 = 0,01644

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92023 = 0,92023

Subtotal: 0,93667 0,93667
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COST DIRECTE 1,37693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37693

P-39 E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 19,38000 = 0,19380

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 20,77000 = 0,20770

Subtotal: 0,40150 0,40150

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,37000 = 0,01370

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,92023 = 0,92023

Subtotal: 0,93393 0,93393

COST DIRECTE 1,33543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33543

P-40 E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 19,38000 = 0,58140

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 20,77000 = 0,62310

Subtotal: 1,20450 1,20450

Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 3,57000 = 4,28400

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,020      x 1,37000 = 0,02740

Subtotal: 4,31140 4,31140

COST DIRECTE 5,51590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51590

P-41 E4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

Rend.: 1,000 32,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,660 /R x 20,77000 = 13,70820
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A0133000 h Ajudant encofrador 0,726 /R x 19,38000 = 14,06988

Subtotal: 27,77808 27,77808

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 255,29000 = 0,25529

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,19000 = 0,23800

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,43000 = 0,89870

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 10,53000 = 0,10635

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 25,28000 = 0,25533

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,53000 = 0,22965

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,050      x 2,89000 = 3,03450

Subtotal: 5,01782 5,01782

COST DIRECTE 32,79590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,79590

P-42 E4LM1A2X m2 Muntatge de sostre amb xapa col·laborant d'acer
galvanitzat tipus HIANSA-MT-76 d'1 mm de gruix, de
200 - 210 mm de pas de nervis i 76 mm d'alçària
màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia
de 111 cm4 per a formació de forjat mixte.
Inclou formació de tapes laterals i frontals amb peces
especials de xapa plegada (2mm), formació de pasos
d'instal.lacions, fixacions als perfils per garantir
l'estabilitat completa abans i durant el formigonat a
qualsevol alçada, i tot tipus de feines i materials
auxiliars.

Rend.: 1,000 27,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 19,38000 = 0,96900

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,025 /R x 20,77000 = 0,51925

Subtotal: 1,48825 1,48825

Materials

B4LM1A2X m2 Xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus
HIANSA-MT-76 d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 76 mm d'alçària màxima, pes de 11 a
12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

1,000      x 26,26000 = 26,26000

Subtotal: 26,26000 26,26000

COST DIRECTE 27,74825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,74825

P-43 E4Z1121X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 173,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,77000 = 20,77000

Subtotal: 20,77000 20,77000

Materials

B7Z1A60X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix 1,020      x 149,98000 = 152,97960

Subtotal: 152,97960 152,97960

COST DIRECTE 173,74960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,74960

P-44 E4Z1181X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 343,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,050 /R x 20,77000 = 21,80850

Subtotal: 21,80850 21,80850

Materials

B7Z1AE0X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix 1,020      x 315,00000 = 321,30000

Subtotal: 321,30000 321,30000

COST DIRECTE 343,10850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,10850

P-45 E4Z1C8TX u Subministrament i col.locació de connectors roscats
d'acer A8t de 24mm de diàmetre i fins a 100cm de
longitud.
Inclou formació de la perforació amb barrina de
25mm, subministrament i col.locació de resina HILTI
HIT-RE-500 i treballs de neteja prèvia de superfícies
o perforacions amb doll d'aire (compressor) i totes les
feines auxiliars per deixar llesta la partida.

Rend.: 1,000 15,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 20,77000 = 4,15400

Subtotal: 4,15400 4,15400

Materials

B89ZHIT5 l Resina 'HILTI HIL-RE-500' 1,010      x 6,77000 = 6,83770

B0B2C8TX u Connector roscat d'acer A8t de 24mm de diàmetre i
de fins a 100cm de longitud

1,000      x 4,22000 = 4,22000

Subtotal: 11,05770 11,05770

COST DIRECTE 15,21170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,21170
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P-46 E4Z1CM2X ud Subministrament i execució de connector metàl.lic
tipus NELSON-BEARCAT diàmetre 13mm
(h=100mm) per a forjat mixte.
Inclou tot tipus d'accessoris, treballs i materials
adicionals per deixar la partida llesta abans i després
del formigonat.

Rend.: 1,000 6,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 E4Z1SIKX l Morter sense retraccions tipus SIKAGROUT per a
reblens de bases de pilars, retacats de bigues i pilars
o reblè de perforacions. Inclou part proporcional de
neteja prèvia de superficies amb doll d'aire
(compressor) i totes les feines auxiliars per deixar
llesta la partida.

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 20,77000 = 2,07700

Subtotal: 2,07700 2,07700

Materials

B89ZSIKG l Morter sense retraccions SIKAGROUT 1,010      x 0,90000 = 0,90900

Subtotal: 0,90900 0,90900

COST DIRECTE 2,98600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98600

P-48 E4Z1SIXX l Reomplerts amb resina 'SIKADUR-42' per
encamisats. Inclou part proporcional de neteja prèvia
de superficies amb doll d'aire (compressor) i totes les
feines auxiliars per deixar llesta la partida.

Rend.: 1,000 9,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,112 /R x 20,77000 = 2,32624

Subtotal: 2,32624 2,32624

Materials

B89ZSI42 l Resines Sikadur 31/32/42 1,010      x 6,77000 = 6,83770

Subtotal: 6,83770 6,83770

COST DIRECTE 9,16394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16394

P-49 E535SG01 m2 Subministrament i col·locació en vertical de Panell
Sandwich arquitectònic Etna 1000 PUR de Europerfil
amb marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000,
format per xapa exterior d'acer galvanitzat de 0,7 mm
de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant); aïllament intermedi de 40 mm de gruix amb
nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa interior
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix en revestiment
de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències

Rend.: 1,000 51,26 €



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), instal•lat sobre subestructura
anivellada i aplomada existent, fixada directament o
mitjançant sistema ajustable a estructura principal
existent, amb separació entre recolzaments segons
taules de càrregues del fabricant i càrregues del CTE.
Segons normes CTE y QTG.

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 E535SG03 m2 Subministrament i col·locació en horitzontal per
fomració de cel ras, de Panell Sandwich arquitectònic
Etna 1000 PUR de Europerfil o equivalent amb
marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000,
format per xapa exterior d'acer galvanitzat de 0,7 mm
de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant); aïllament intermedi de 40 mm de gruix amb
nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa interior
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix en revestiment
de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) oequivalent
en color estàndard a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal•lat sobre
subestructura anivellada i aplomada existent, fixada a
estructura d'acer galvanitzat formada per tubs 40x70
mm, amb separació entre recolzaments segons taules
de càrregues del fabricant i càrregues del CTE.
Segons normes CTE y QTG.

Rend.: 1,000 51,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,38000 = 5,81400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 21,47000 = 7,51450

Subtotal: 13,32850 13,32850

Materials

B84ZQA70 m2 Estructura oculta per a cel ras de plaques
metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils
principals d'acer galvanitzat en forma d'U col·locats
cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada
1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini
extruït en forma de T de 27 mm de base col·locats a
l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part
proporcional de perfils de remat, falques perimetrals,
suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

2,000      x 7,55000 = 15,10000

B0C5C624 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació
oculta amb tapajunts, per a cobertes

1,250      x 17,62000 = 22,02500

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,17000 = 1,36000

Subtotal: 38,48500 38,48500
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COST DIRECTE 51,81350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,81350

P-51 E545SG03 m2 Subministrament i col.locacio de sistema de coberta
sandwich mitjancant la col.locacio de perfil metal.lic
interior Eurobase 48 (4.250.48) de Europerfil o
equivalent, en 0,7 mm de gruix, perfilat en base
 dfacer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de

Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en
color Standard a definir segons DF (acompleix
exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons
assajos fitxes tecniques del fabricant), fixat
directament a estructura metal.lica existent, amb
separacio entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE; mes
col.locacio de perfils separadors tipo Z de 100 mm.
d'alcada en acer galvanitzat disposats a 45o, mes
aillament termic a base de panell rigid Euroaillant PIR
velo/velo de 100 mm. de gruix. Perfil exterior
Eurodesign 51/470 de Europerfil o equivalent, en 0,6
mm. de gruix, perfilat en base  dfacer galvanitzat i

 Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus
(EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir
segons DF (acompleix exigencies de la norma

 UNE]EN 10169 segons assajos fitxes tecniques del
fabricant), engatillat a 180º sobre clips mobils
galvanitzats KR24 fixats al perfil Z separador. Inclos
barrera de vapor, juntes d'estanquitat, fixaxions i
elements auxiliars. Per a cobertes amb pendents
superiors al 2 %. Segons normes CTE y QTG.

Rend.: 1,000 85,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

E5Z2FCB4 m2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 9,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,080 /R x 19,52000 = 1,56160

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,160 /R x 21,14000 = 3,38240

Subtotal: 4,94400 4,94400

Materials

B0CU1BC5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida

1,030      x 4,32000 = 4,44960

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,89000 = 0,28350

Subtotal: 4,73310 4,73310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07416

COST DIRECTE 9,75126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,75126
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E5Z2FZLA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

Rend.: 1,000 16,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 20,77000 = 8,30800

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,38000 = 3,67600

Subtotal: 11,98400 11,98400

Materials

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 10,500      x 0,34000 = 3,57000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0032      x 78,02610 = 0,24968

Subtotal: 3,81968 3,81968

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29960

COST DIRECTE 16,10328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10328

P-52 E5Z2SG04 m Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat amb
fixacions mecàniques,per folre de biga metàl·lica com
a base de xapa de minvell.

Rend.: 1,000 12,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 19,52000 = 2,53760

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,260 /R x 21,14000 = 5,49640

Subtotal: 8,03400 8,03400

Materials

B0CU1BC5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida

1,030      x 4,32000 = 4,44960

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,89000 = 0,28350

Subtotal: 4,73310 4,73310

COST DIRECTE 12,76710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76710

P-53 E5Z2SG07 m Execució de cobriment de passadís exterior, format
per tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 2, per a ambient humit segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb fixacions
mecàniques i cobert per planxa d'acer plegada amb
acabat prelacat. S'inclou aïllament tèrmic. Partida
acabada segons plànol de detall.

Rend.: 1,000 61,15 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,300 /R x 21,14000 = 6,34200

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 9,27000 9,27000

Materials

B0CU46D9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 2, de 25 mm de gruix, per a ambient humit
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al
taller

1,000      x 23,58000 = 23,58000

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,89000 = 0,28350

Subtotal: 23,86350 23,86350

Partides d'obra

E7C42T41 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini, col·locat sense adherir

0,800      x 4,20806 = 3,36645

E5ZES35J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb
fixacions mecàniques

1,400      x 17,61000 = 24,65400

Subtotal: 28,02045 28,02045

COST DIRECTE 61,15395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,15395

P-54 E5ZDSG02 m Subministrament i col·locació de remateria general
(peus de planxa, cantonades, coronacións, etc...) amb
xapa de 0,7 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i
Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda
Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de
detall. Segons normes CTE y QTG.

Rend.: 1,000 25,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 E5ZDSG03 m Subministrament i col·locació de remats de forats de
chapa (portes, finestres, etc...) amb xapa de 0,7 mm
de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01)
o equivalent en color estàndard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal·lats segons disseny en plànols de detall.
Segons normes CTE y QTG.

Rend.: 1,000 30,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 E5ZDSG05 m Remat per a minvell amb xapa de 0,6 mm de gruix,
en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment
de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent
en color estandard a definir segons DF (acompleix
exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons
assajos fitxes tecniques del fabricant), instal.lats
segons disseny en planols de detall.

Rend.: 1,000 25,38 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,38000 = 3,87600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 20,77000 = 8,30800

Subtotal: 12,18400 12,18400

Materials

B0CHS24H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell

1,250      x 5,90000 = 7,37500

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 15,88000 = 0,79400

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000      x 2,99000 = 2,99000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 12,000      x 0,17000 = 2,04000

Subtotal: 13,19900 13,19900

COST DIRECTE 25,38300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,38300

E5ZES35J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 17,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 20,77000 = 6,23100

Subtotal: 9,13800 9,13800

Materials

B0CHS35J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure

1,071      x 6,83000 = 7,31493

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000

Subtotal: 8,33493 8,33493

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13707

COST DIRECTE 17,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61000

P-57 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 17,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 20,77000 = 8,30800

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,38000 = 3,67600

Subtotal: 11,98400 11,98400

Materials
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B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,24000 = 0,96000

B5ZFU001 u Peça per a gàrgola amb reixeta, de PVC de diàmetre
25 mm i de 40 cm de llargària

1,000      x 4,21000 = 4,21000

Subtotal: 5,17000 5,17000

COST DIRECTE 17,15400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15400

P-58 E5ZJSG08 m Subministrament i col·locació de canal sandwich amb
xapa inferior de 1,00 mm. de gruix, en base d’acer
galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), mes aïllament placa llana de
roca de 100 mm.i col·locació xapa superior de 0,6
mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01)
o equivalent en color estàndard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169
segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal·lats segons disseny en plànols de detall.
Segons normes CTE y QTG.

Rend.: 1,000 55,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,38000 = 4,59500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 20,77000 = 6,23100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 20,77000 = 4,15400

Subtotal: 14,98000 14,98000

Materials

B5ZJA260 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de
gruix, de D 155 mm i 33 cm de desenvolupament

3,000      x 4,48000 = 13,44000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,29000 = 1,59500

B5ZJ1260 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de diàmetre
155 mm i 33 cm de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 9,17000 = 11,91642

Subtotal: 26,95142 26,95142

Partides d'obra

E7C29352 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

1,500      x 8,84510 = 13,26765

Subtotal: 13,26765 13,26765
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COST DIRECTE 55,19907
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,19907

P-59 E612BR1S m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant

Rend.: 1,000 28,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 20,77000 = 14,53900

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,38000 = 6,43300

Subtotal: 20,97200 20,97200

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,20000 = 6,24000

D0714641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 82,48440 = 1,78166

Subtotal: 8,02166 8,02166

COST DIRECTE 28,99366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,99366

E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,38000 = 3,67600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 20,77000 = 8,30800

Subtotal: 11,98400 11,98400

Materials

B0E244F1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

11,9628      x 0,97000 = 11,60392

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0111      x 174,93087 = 1,94173

Subtotal: 13,54565 13,54565
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29960

COST DIRECTE 25,82925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82925

P-60 E618SG02 m2 Tapat de forat de façana amb formació de paret de
tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler
calcari, i recol·locació de reixa de ventilació.

Rend.: 1,000 325,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,38000 = 110,28000

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 20,77000 = 124,62000

Subtotal: 234,90000 234,90000

Materials

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

80,000      x 1,12000 = 89,60000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 78,02610 = 0,78026

Subtotal: 90,38026 90,38026

COST DIRECTE 325,28026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,28026

P-61 E618SG03 u Execució d'edificació de magatzem per a producte
químic, format per paret per a revestir de 15 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari, acabat arrebossat a
bona vista amb morter de ciment per a ús corrent
(GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN
998-1, remolinat per ambdues cares. S'inclou
formació de sostre.

Rend.: 1,000 1.112,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E8112682 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

36,000      x 18,94230 = 681,92280

E5Z2FZLA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort

2,700      x 16,10328 = 43,47886

E618451K m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200
mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

15,000      x 25,82925 = 387,43875
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Subtotal: 1.112,84041 1.112,84041

COST DIRECTE 1.112,84041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.112,84041

P-62 E652238R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Rend.: 1,000 66,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,170 /R x 19,38000 = 3,29460

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 20,77000 = 8,72340

Subtotal: 12,01800 12,01800

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,45000 = 7,52400

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,56000 = 0,52640

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 4,87000 = 20,06440

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,37000 = 0,35550

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,17000 = 2,04000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

14,700      x 0,99000 = 14,55300

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995      x 0,97000 = 1,93515

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,060      x 2,89000 = 5,95340

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

Subtotal: 54,23185 54,23185

COST DIRECTE 66,24985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,24985

P-63 E652245R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

Rend.: 1,000 47,13 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 19,38000 = 2,51940

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,370 /R x 20,77000 = 7,68490

Subtotal: 10,20430 10,20430

Materials

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,45000 = 5,22500

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,37000 = 0,28440

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 4,87000 = 20,06440

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

4,893      x 0,99000 = 4,84407

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,97000 = 0,96758

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,56000 = 0,26320

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 2,89000 = 2,97670

Subtotal: 36,92535 36,92535

COST DIRECTE 47,12965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,12965

P-64 E652SG01 m2 Tapat de forats en tancament de piscina, refent l'envà
de plaques de guix laminat existent.

Rend.: 1,000 730,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,680 /R x 19,38000 = 13,17840

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,680 /R x 20,77000 = 34,89360

Subtotal: 48,07200 48,07200

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 48,000      x 0,17000 = 8,16000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 3,200      x 1,20000 = 3,84000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,600      x 2,37000 = 1,42200

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

16,000      x 0,08000 = 1,28000

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

16,480      x 7,53000 = 124,09440

B6B11411 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

58,800      x 1,36000 = 79,96800

B6B12411 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

3,980      x 1,32000 = 5,25360

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

7,520      x 0,56000 = 4,21120
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B7C4H800 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W

8,240      x 3,93000 = 32,38320

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,880      x 10,45000 = 30,09600

Subtotal: 290,70840 290,70840

Partides d'obra

I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

50,000      x 6,33868 = 316,93400

I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

750,000      x 0,10000 = 75,00000

Subtotal: 391,93400 391,93400

COST DIRECTE 730,71440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 730,71440

P-65 E711SG01 m2 Col·locació de membrana per a impermeabilització de
cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
sobre làmina existent, garantint la continuïtat de la
mateixa.

Rend.: 1,000 16,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 20,77000 = 6,23100

Subtotal: 9,13800 9,13800

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,83000 = 0,24900

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

1,100      x 6,45000 = 7,09500

Subtotal: 7,34400 7,34400
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COST DIRECTE 16,48200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48200

E7C29352 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,38000 = 0,73520

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 20,77000 = 1,66160

Subtotal: 2,39680 2,39680

Materials

B7C29350 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell recte

1,050      x 4,64000 = 4,87200

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,315      x 4,89000 = 1,54035

Subtotal: 6,41235 6,41235

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03595

COST DIRECTE 8,84510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,84510

P-66 E7C2YCD0 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè
expandit elastificat de 20 mm de gruix i 100 mm
d'amplària, col·locat adherit

Rend.: 1,000 2,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0533 /R x 18,38000 = 0,97965

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,0533 /R x 20,77000 = 1,10704

Subtotal: 2,08669 2,08669

Materials

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,0016      x 17,03000 = 0,02725

B7C2YCD0 m Banda de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de
gruix i 100 mm d'amplària, per a aïllament

1,050      x 0,44000 = 0,46200

Subtotal: 0,48925 0,48925

COST DIRECTE 2,57594
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57594

E7C42T41 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW)
per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 4,21 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 18,38000 = 0,55140

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 20,77000 = 1,24620

Subtotal: 1,79760 1,79760

Materials

B7C42T40 m2 Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper
kraft-alumini

1,050      x 2,27000 = 2,38350

Subtotal: 2,38350 2,38350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02696

COST DIRECTE 4,20806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20806

P-67 E7D2142X m2 Aïllament de gruix 2.5 cm, amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements metàl.lics.

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,130 /R x 20,77000 = 2,70010

A0137000 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 19,38000 = 1,16280

Subtotal: 3,86290 3,86290

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,130 /R x 4,71000 = 0,61230

Subtotal: 0,61230 0,61230

Materials

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

15,300      x 0,52000 = 7,95600

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,88000 = 0,03384

Subtotal: 7,98984 7,98984

COST DIRECTE 12,46504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,46504

P-68 E7D214XX u Formació de passos a façana de l'edifici existent
mitjançant tall de panell prefabricat mitjançant disc i/o
trepant segons indicacions en plànols E04, E07, E08 i
E09. Inclou tot tipus de mitjans auxiliars, materials i
mà d'obra per realitzar l'obertura, retirada de brossa i
deixar el detall segons indicacions en plànols de
projecte.

Rend.: 1,000 315,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-69 E7D69TKX m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i tres capes de
pintura intumescent, amb un gruix total de 500 µm a
2200 µm, segons detall D25 (E03)

Rend.: 1,000 27,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 19,38000 = 0,96900

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,145 /R x 20,77000 = 3,01165

Subtotal: 3,98065 3,98065

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 12,26000 = 2,08543

B89ZT000 kg Pintura intumescent 2,1525      x 9,89000 = 21,28823

Subtotal: 23,37366 23,37366

COST DIRECTE 27,35431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,35431

P-70 E7DZF2C1 u Collarí de sectorització EI-120 per baixant de PVC de
diam. 125 mm de diàmetre a través de parets i
sostres, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols. Inclou ajudes,
accessoris, certificats, assatjos i tota la documentació
relativa a la seva instal·lació.

Rend.: 1,000 55,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 20,77000 = 2,07700

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

Subtotal: 4,01500 4,01500

Materials

B7DZD2C2 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

1,000      x 50,70000 = 50,70000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

Subtotal: 51,38000 51,38000

COST DIRECTE 55,39500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,39500

E8112682 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 20,77000 = 11,63120

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 18,38000 = 5,14640
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Subtotal: 16,77760 16,77760

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,280 /R x 1,60000 = 0,44800

Subtotal: 0,44800 0,44800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,88000 = 0,01335

B8111GC0 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 56,56000 = 1,28391

Subtotal: 1,29726 1,29726

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41944

COST DIRECTE 18,94230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94230

P-71 E83E2JGD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

Rend.: 1,000 34,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 20,77000 = 7,47720

A0137000 h Ajudant col·locador 0,115 /R x 19,38000 = 2,22870

Subtotal: 9,70590 9,70590

Materials

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 0,97000 = 0,92150

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,45000 = 5,22500

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,37000 = 0,28440

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,330      x 0,99000 = 2,30670

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,56000 = 0,26320

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,000      x 3,29000 = 3,29000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 4,87000 = 10,03220

Subtotal: 24,62300 24,62300
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COST DIRECTE 34,32890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,32890

P-72 E83E2JHD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 95 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de
llana mineral de roca

Rend.: 1,000 36,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 20,77000 = 7,47720

A0137000 h Ajudant col·locador 0,115 /R x 19,38000 = 2,22870

Subtotal: 9,70590 9,70590

Materials

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

2,330      x 1,19000 = 2,77270

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,500      x 10,45000 = 5,22500

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,37000 = 0,28440

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 4,87000 = 10,03220

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,950      x 1,02000 = 0,96900

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,56000 = 0,52640

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,667 m2.K/W

1,000      x 4,88000 = 4,88000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

Subtotal: 26,98970 26,98970

COST DIRECTE 36,69560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,69560

P-73 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

Rend.: 1,000 43,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,435 /R x 20,77000 = 9,03495

Subtotal: 11,94195 11,94195

Materials

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 0,97000 = 0,92150

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,45000 = 7,52400

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,37000 = 0,28440

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 4,87000 = 10,03220

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,56000 = 0,26320

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,000      x 3,29000 = 3,29000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,000      x 0,99000 = 6,93000

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,33000 = 0,34913

Subtotal: 31,89443 31,89443

COST DIRECTE 43,83638
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,83638

P-74 E83E8J7D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400
mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm
d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

Rend.: 1,000 47,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,435 /R x 20,77000 = 9,03495

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700

Subtotal: 11,94195 11,94195

Materials

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,56000 = 0,52640

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 10,45000 = 7,52400

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,37000 = 0,28440

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,17000 = 1,02000

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060      x 4,87000 = 10,03220

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625      x 1,33000 = 0,34913
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B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,950      x 1,02000 = 0,96900

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,667 m2.K/W

1,000      x 4,88000 = 4,88000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,20000 = 0,96000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,000      x 1,19000 = 8,33000

Subtotal: 35,19513 35,19513

COST DIRECTE 47,13708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,13708

P-75 E843223F m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25
mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en
un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable,
format per perfils principals amb omega 17x30x20mm
54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 34,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 21,47000 = 6,87040

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 19,38000 = 6,20160

Subtotal: 13,07200 13,07200

Materials

B84Z8520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a
cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals tipus omega 17x30x20mmcol·locats
cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 4,09000 = 4,21270

B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN
13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0

1,030      x 16,88000 = 17,38640

Subtotal: 21,59910 21,59910

COST DIRECTE 34,67110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,67110
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P-76 E843SG04 m Tabica per cel ras de plaques de fibres vegetals, amb
acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A)
UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D
segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria
vista en un sentit acer galvanitzat sistema
desmuntable, format per perfils principals amb omega
17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m,
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 34,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 19,38000 = 6,20160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 21,47000 = 6,87040

Subtotal: 13,07200 13,07200

Materials

B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A), segons UNE-EN
13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0

1,030      x 16,88000 = 17,38640

B84Z8520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a
cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per
perfils principals tipus omega 17x30x20mmcol·locats
cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 4,09000 = 4,21270

Subtotal: 21,59910 21,59910

COST DIRECTE 34,67110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,67110

P-77 E865SG02 m Tapat de forats de xapa grecada sobre biga
metàl·lica. Format per un tauler contraxapat de
plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida i seguint la forma
de la xapa, col·locat fixacions mecàniques en biga
metàl·lica existent per amdues cares. S'inclou
l'aïllament acústic dins dels forats amb

Rend.: 1,000 80,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 20,77000 = 10,38500

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,38000 = 9,19000

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 21,14000 = 21,14000

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 60,23500 60,23500

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,500      x 0,17000 = 0,76500

B0CU46BA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat

1,000      x 16,77000 = 16,77000
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revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida

B7C996D0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 90 a 100 kg/m3 de
50 mm de gruix amb malla metàl·lica

0,500      x 5,33000 = 2,66500

Subtotal: 20,20000 20,20000

COST DIRECTE 80,43500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,43500

P-78 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 19,38000 = 0,19380

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 20,77000 = 2,07700

Subtotal: 2,27080 2,27080

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,46000 = 1,37639

Subtotal: 2,10773 2,10773

COST DIRECTE 4,37853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37853

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 17,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 19,38000 = 0,96900

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 20,77000 = 10,80040

Subtotal: 11,76940 11,76940

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,78000 = 0,73134

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 11,80000 = 4,09224

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 7,76000 = 1,16400

Subtotal: 5,98758 5,98758

COST DIRECTE 17,75698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75698

P-79 E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 21,24 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 19,38000 = 1,06590

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 20,77000 = 11,83890

Subtotal: 12,90480 12,90480

Materials

B89Z9000 kg Esmalt martelé 0,270      x 23,56000 = 6,36120

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,2244      x 8,78000 = 1,97023

Subtotal: 8,33143 8,33143

COST DIRECTE 21,23623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,23623

E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 19,38000 = 0,29070

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 20,77000 = 2,59625

Subtotal: 2,88695 2,88695

Materials

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,0306      x 8,78000 = 0,26867

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 11,80000 = 0,48144

Subtotal: 0,75011 0,75011

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04330

COST DIRECTE 3,68036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68036

P-80 E8J9SG06 m Remat per a coronament amb xapa de 0,6 mm de
gruix, en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01)
o equivalent en color estandard a definir segons DF
(acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169
segons assajos fitxes tecniques del fabricant),
instal.lats segons disseny en planols de detall.
Segonsm normes CTE y QTG. S'inclou base amb
tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat.

Rend.: 1,000 34,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 20,77000 = 8,30800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500

Subtotal: 13,15300 13,15300

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,17000 = 1,02000
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B0CHSA7J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a coronament

1,350      x 7,65000 = 10,32750

Subtotal: 11,34750 11,34750

Partides d'obra

E5Z2FCB4 m2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient
humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc
D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat
amb fixacions mecàniques

1,000      x 9,75126 = 9,75126

Subtotal: 9,75126 9,75126

COST DIRECTE 34,25176
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,25176

P-81 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 7,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 20,77000 = 1,66160

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 18,38000 = 3,30840

Subtotal: 4,97000 4,97000

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,14000 = 0,01197

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 81,68440 = 2,57306

Subtotal: 2,58503 2,58503

COST DIRECTE 7,55503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55503

P-82 E9G2E354 m2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 5
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat
mecànic

Rend.: 1,000 29,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,070 /R x 18,93000 = 1,32510

A0121000 h Oficial 1a 0,035 /R x 20,77000 = 0,72695

Subtotal: 2,05205 2,05205

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,090 /R x 5,38000 = 0,48420

C2005000 h Regle vibratori 0,025 /R x 4,96000 = 0,12400
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Subtotal: 0,60820 0,60820

Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,0053      x 1.694,60000 = 8,98138

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,210      x 85,99000 = 18,05790

Subtotal: 27,03928 27,03928

COST DIRECTE 29,69953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,69953

P-83 E9P16D96 m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una
capa d'ús transparent amb un gruix de 0,7 mm, d'un
film decorat i d'una subcapa compacta, grup T
d'abrasió, classificat 34-43 segons EN 685, dotat de
tractament de superfície PUR, subministrat en lloseta
de 610x610 mm i 2,5 mm de gruix, serie mineral
model PARKER STATION de GERFLOR o equivalent
col·locat amb adhesiu acrílic estes amb espàtula
dentada A2, i posterior presió manualment amb
planxa de suro i apretant tota la superfici amb un
rodet de 50 kg en acabar la instal·lació de tota la
superficie.

Rend.: 1,000 29,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 20,77000 = 3,73860

Subtotal: 6,64560 6,64560

Materials

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,850      x 3,09000 = 2,62650

B9P16PARK m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una
capa d'ús transparent amb un gruix de 0,7 mm, d'un
film decorat i d'una subcapa compacta, grup T
d'abrasió, classificat 34-43 segons EN 685, dotat de
tractament de superfície PUR, subministrat en lloseta
de 610x610 mm i 2,5 mm de gruix, serie mineral
model PARKER STATION de GERFLOR o equivalen

1,050      x 19,25000 = 20,21250

Subtotal: 22,83900 22,83900

COST DIRECTE 29,48460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,48460

P-84 E9S1SG01 u Plataforma de seguretat antilliscant de 2,55 cm de
llargada, format per planxes perforades d'acer
galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen
subjeccions i fixacions, talls i remats amb trobades,
tot per a deixar el paviment totalment acabat i
col·locat.

Rend.: 1,000 53,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900
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A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 21,10000 = 6,33000

Subtotal: 9,24900 9,24900

Materials

B9W17PP u Fixacions i ancoratges per plataformes 1,000      x 5,32000 = 5,32000

B9VVSG01 u Plataforma de seguretat antilliscant de 2,55 cm de
llargada

1,000      x 38,50000 = 38,50000

Subtotal: 38,50000 38,50000

COST DIRECTE 53,06900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,06900

P-85 E9S1SG02 u Plataforma de seguretat antilliscant de 1,57 cm de
llargada, format per planxes perforades d'acer
galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen
subjeccions i fixacions, talls i remats amb trobades,
tot per a deixar el paviment totalment acabat i
col·locat.

Rend.: 1,000 43,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 21,10000 = 6,33000

Subtotal: 9,24900 9,24900

Materials

B9W17PP u Fixacions i ancoratges per plataformes 1,000      x 5,32000 = 5,32000

B9VVSG02 u Plataforma de seguretat antilliscant de 1,57 cm de
llargada,

1,000      x 28,50000 = 28,50000

Subtotal: 28,50000 28,50000

COST DIRECTE 43,06900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,06900

P-86 E9Z5SG02 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm
d'amplada i 5 mm d'alçada model ROMUS rampa
d'accés 2,8 mm, col·locant amb fixacions mecàniques
segons indicacions del fabricant.

Rend.: 1,000 47,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 18,38000 = 1,28660

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 20,77000 = 2,90780

Subtotal: 4,19440 4,19440

Materials

B9Z5RO28 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm
d'amplada i 5 mm d'alçada model ROMUS rampa
d'accés 2,8 mm,

1,000      x 42,64000 = 42,64000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

Subtotal: 43,32000 43,32000
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COST DIRECTE 47,51440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,51440

P-87 EABGSG02 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica
batent modelo FUERTE o equivalent formada per
marc de perfil rectangular i barrots de perfil quadrat,
de mides 1m d'amplada y 2m alçada, acabada en
acer galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat
Protecline® RAL 7016. S'inclouen les corresponents
columnes de subjecció, els perns regualbles i el pany,
així com la fonamentació per a les columnes de
subjecció de la porta.

Rend.: 1,000 694,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 EABGSG03 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica
batent de dues fulles modelo FUERTE o equivalent
formada per marc de perfil rectangular i barrots de
perfil quadrat, de mides 2m d'amplada y 2m alçada,
acabada en acer galvanitzat en calent tipus Z-275
més plastificat Protecline® RAL 7016. S'inclouen les
corresponents columnes de subjecció, els perns
regualbles i el pany, així com la fonamentació per a
les columnes de subjecció de la porta. S'inclouen les
corresponents columnes de subjecció, els perns
regualbles i el pany, així com la fonamentació per a
les columnes de subjecció de la porta.

Rend.: 1,000 944,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

EAF8CNAL u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Rend.: 1,000 352,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

Subtotal: 12,67300 12,67300

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 12,85000 = 4,75450

BAF4C3AL m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,980      x 168,07000 = 332,77860

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120      x 15,88000 = 1,90560
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Subtotal: 339,43870 339,43870

COST DIRECTE 352,11170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,11170

EAF8CQAL u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

Rend.: 1,000 563,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 21,47000 = 15,02900

Subtotal: 17,93600 17,93600

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,440      x 12,85000 = 5,65400

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 15,88000 = 2,38200

BAF4C4AL m2 Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

3,300      x 163,02000 = 537,96600

Subtotal: 546,00200 546,00200

COST DIRECTE 563,93800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 563,93800

EAF8D3AL u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

Rend.: 1,000 547,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

Subtotal: 12,67300 12,67300
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Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 12,85000 = 4,75450

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 15,88000 = 2,06440

BAF4D2AL m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,980      x 266,49000 = 527,65020

Subtotal: 534,46910 534,46910

COST DIRECTE 547,14210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 547,14210

EAF8F3AL u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

Rend.: 1,000 890,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

Subtotal: 12,67300 12,67300

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 12,85000 = 4,75450

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 15,88000 = 2,06440

BAF4F2AL m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,980      x 439,94000 = 871,08120

Subtotal: 877,90010 877,90010
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COST DIRECTE 890,57310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 890,57310

P-89 EAF8SG01 u F01. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62
Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de
pont tèrmic u=2.575 W/m2K , col·locada sobre
bastiment de base, format per una fulla batent, i dues
parts fixes per a un buit d'obra aproximat de 243x318
cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent
4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de
4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K
segons norma EN. S'inclouen manetes, pany de cop i
clau ferratges, premarc i remats perimetrals per a
deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.

Rend.: 1,000 2.298,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EC1GSG01 m2 Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4
mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4
mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K
segons norma EN

7,700      x 108,54400 = 835,78880

EAF8CNAL u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 352,11170 = 352,11170

EAF8CQAL u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 563,93800 = 563,93800

EAF8D3AL u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

1,000      x 547,14210 = 547,14210

Subtotal: 2.298,98060 2.298,98060
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COST DIRECTE 2.298,98060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.298,98060

P-90 EAF8SG02 u F02. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62
Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de
pont tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre
bastiment de base, format per fixe per a un buit d'obra
aproximat de 243x318 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o
equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm
i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una
U 1,1 W/m2K segons norma EN. S'inclouen premarc i
remats perimetrals per a deixar el tancament col·locat
i instal·lat correctament.

Rend.: 1,000 2.087,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAF8CQAL u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

2,220      x 563,93800 = 1.251,94236

EC1GSG01 m2 Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4
mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4
mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K
segons norma EN

7,700      x 108,54400 = 835,78880

Subtotal: 2.087,73116 2.087,73116

COST DIRECTE 2.087,73116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.087,73116

P-91 EAF8SG03 u F03. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62
Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de
pont tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre
bastiment de base, format per una fulla oscilant, i
dues parts fixes per a un buit d'obra aproximat de
243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent
4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de
4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K
segons norma EN. S'inclouen manetes, ferratges,
premarc i remats perimetrals per a deixar el
tancament col·locat i instal·lat correctament.

Rend.: 1,000 2.302,35 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAF8CQAL u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

1,000      x 563,93800 = 563,93800

EAF8F3AL u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de
preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

1,000      x 890,57310 = 890,57310

EC1GSG01 m2 Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4
mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4
mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K
segons norma EN

7,000      x 108,54400 = 759,80800

EAF8CNAL u Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

0,250      x 352,11170 = 88,02793

Subtotal: 2.302,34703 2.302,34703

COST DIRECTE 2.302,34703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.302,34703

P-92 EASASG01 u F04. Realització de porta d'evacuació formada per un
marc perimetral metàl·lic de perfils en L 40x40x3 mm,
fulla de tauler de DM ignifug de 16 mm i folrada amb
panells sandvitxx iguals a façana, S'inclou barra
antipànic amb sistema d'accionament per pressió,
amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, , pany i pintura
interior de la fullla.

Rend.: 1,000 830,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 21,14000 = 5,28500

Subtotal: 5,28500 5,28500

Materials

BASA11PB u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent
per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000      x 368,57000 = 368,57000

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb cargols i galvanitzat

25,000      x 2,29000 = 57,25000
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Subtotal: 425,82000 425,82000

Partides d'obra

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000      x 17,75698 = 35,51396

EAY1A170 u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de
formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1
m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

1,000      x 17,61750 = 17,61750

EAZPB140 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt
de tancament, per a mecanisme ocult, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat

1,000      x 218,55250 = 218,55250

E535SG01 m2 Subministrament i col·locació en vertical de Panell
Sandwich arquitectònic Etna 1000 PUR de Europerfil
amb marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000,
format per xapa exterior d'acer galvanitzat de 0,7 mm
de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant); aïllament intermedi de 40 mm de gruix amb
nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa interior
d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix en revestiment
de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), instal•lat sobre subestructura
anivellada i aplomada existent, fixada directament o
mitjançant sistema ajustable a estructura principal
existent, amb separació entre recolzaments segons
taules de càrregues del fabricant i càrregues del CTE.
Segons normes CTE y QTG.

2,500      x 51,26000 = 128,15000

Subtotal: 399,83396 399,83396

COST DIRECTE 830,93896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 830,93896

EAY1A170 u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de
formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 1
m, com a màxim i 2 a 2,5 m d'alçària, com a màxim

Rend.: 1,000 17,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 20,77000 = 9,34650

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,38000 = 8,27100

Subtotal: 17,61750 17,61750

COST DIRECTE 17,61750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61750

EAZPB140 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt
de tancament, per a mecanisme ocult, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat

Rend.: 1,000 218,55 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 21,47000 = 16,10250

Subtotal: 16,10250 16,10250

Materials

BAZPB140 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt
de tancament, per a mecanisme ocult, homologat
segons UNE-EN 1125

1,000      x 202,45000 = 202,45000

Subtotal: 202,45000 202,45000

COST DIRECTE 218,55250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,55250

P-93 EB12SG04 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de tub de 50
mm de diàmetre, muntants formats per passamà de
50 X 10 mm cada 96,5 cm soldata a platines de
120x120 cm, amb alçada de barana total de 60,5 cm.
Barana fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella, segons plànols de detall de
projecte.

Rend.: 1,000 158,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 19,46000 = 3,89200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 21,10000 = 8,44000

Subtotal: 12,33200 12,33200

Materials

BB1228A0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 144,07000 = 144,07000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,08000 = 2,16000

Subtotal: 146,23000 146,23000

COST DIRECTE 158,56200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,56200

P-94 EB12SG05 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per
brèndoles de platines de 40X10 mm separades cada
9 cm, travesser superior de xapa en forma de L de
130X60 mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de
platina de 50X10 mm, i muntants de platina 40X10
mm soldats a bigues de l'escala. S'inclou el pintat
amb esmalt Polijal alifàtic prèvia impirmació i acabat
amb dues capes de 30-40 micres de gruix. Partida
totalent acabada.

Rend.: 1,000 228,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 19,46000 = 1,94600

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 21,10000 = 4,22000
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A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,38000 = 0,36760

Subtotal: 6,53360 6,53360

Materials

BB122JA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 179,35000 = 179,35000

Subtotal: 179,35000 179,35000

Partides d'obra

E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

2,000      x 21,23623 = 42,47246

Subtotal: 42,47246 42,47246

COST DIRECTE 228,35606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,35606

P-95 EB12SG06 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per
travesser superior de xapa en forma de L de 130X60
mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de platina de
50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm soldats a
bigues de l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt
Polijal alifàtic prèvia impirmació i acabat amb dues
capes de 30-40 micres de gruix. Partida totalent
acabada.

Rend.: 1,000 70,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,38000 = 0,91900

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,100 /R x 21,10000 = 2,11000

A013F000 h Ajudant manyà 0,050 /R x 19,46000 = 0,97300

Subtotal: 4,00200 4,00200

Partides d'obra

E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots
separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

1,000      x 21,23623 = 21,23623

BB12SG01 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per
travesser superior de xapa en forma de L de 130X60
mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de platina de
50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm soldats a
bigues de l'escala.

1,000      x 45,25000 = 45,25000

Subtotal: 45,25000 45,25000

COST DIRECTE 70,48823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,48823

P-96 EB32SG01 m Subministrament i col·locació de reixa model RITMO
DOBLE HILO o equivalent, SZ+RAL formada per
- BASTIDORS: fabricats amb malla electrosoldada
200x50mm i filferros de Ø6/5/6mm.
- POSTES: tipus Ritmo o equivalent de 1,2mm de
gruix, fabricats amb xapa de caracteristiques
mecàniques segons norma EN-10142..

Rend.: 1,000 58,06 €
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- ALÇADA: 2 m
- DISTANCIA ENTRE EIXOS DE POSTES: 2m 53
cm
- ACABAT BASTIDORS: Galvanitzat en Zn 40-80
g/m2 més plastificat Protecline® RAL
- ACABAT POSTES: Galvanizat en calent tipus
SZ-275 més plastificat Protecline® RAL 7016
S'inclou el muntatge dels bastidors i la seva
fonamentació.

______________________________________________________________________________________________________________

P-97 EB71SG09 u Execució de linia de vida formada per cable d'acer
inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als
elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat. S'inclou els terminals i elemenst intermitjos, així
com la homolgació.

Rend.: 1,000 1.234,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 556,09073 = 556,09073

EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

3,000      x 70,08749 = 210,26247

EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o
paviment amb fixacions mecàniques

2,000      x 128,40332 = 256,80664

EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

40,000      x 5,28664 = 211,46560

Subtotal: 1.234,62544 1.234,62544

COST DIRECTE 1.234,62544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.234,62544

EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 21,47000 = 0,64410

Subtotal: 0,64410 0,64410

Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida

1,050      x 4,40000 = 4,62000
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segons UNE_EN 795/A1

Subtotal: 4,62000 4,62000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02254

COST DIRECTE 5,28664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28664

EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 556,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

Subtotal: 10,73500 10,73500

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 4,30000 = 34,40000

B147UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 510,58000 = 510,58000

Subtotal: 544,98000 544,98000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,37573

COST DIRECTE 556,09073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 556,09073

EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 70,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 19,38000 = 5,81400

Subtotal: 5,81400 5,81400

Materials

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 55,47000 = 55,47000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,30000 = 8,60000

Subtotal: 64,07000 64,07000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,20349

COST DIRECTE 70,08749
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,08749

EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o
paviment amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 128,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 19,38000 = 7,75200

Subtotal: 7,75200 7,75200

Materials

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal

1,000      x 103,18000 = 103,18000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 4,30000 = 17,20000

Subtotal: 120,38000 120,38000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,27132

COST DIRECTE 128,40332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,40332

EC1GSG01 m2 Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4
mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4
mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K
segons norma EN

Rend.: 1,000 108,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 25,54000 = 15,32400

BC1GSG01 m2 Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4
mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4
mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K
segons norma EN

1,000      x 93,22000 = 93,22000

Subtotal: 93,22000 93,22000

COST DIRECTE 108,54400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,54400

P-98 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 21,47000 = 7,72920

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,34000 = 3,48120

Subtotal: 11,21040 11,21040

Materials

BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,75000 = 0,75000

BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,83000 = 1,03750

Subtotal: 1,79750 1,79750

COST DIRECTE 13,00790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,00790

P-99 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 13,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,34000 = 3,48120

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 21,47000 = 7,72920

Subtotal: 11,21040 11,21040

Materials

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,81000 = 0,81000

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 1,06000 = 1,32500

Subtotal: 2,14500 2,14500

COST DIRECTE 13,35540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35540

P-100 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 14,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,34000 = 3,48120

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 21,47000 = 7,72920

Subtotal: 11,21040 11,21040

Materials

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,29000 = 1,29000

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de

1,250      x 1,34000 = 1,67500
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llargària 5 m, per a encolar

Subtotal: 2,98500 2,98500

COST DIRECTE 14,19540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19540

P-101 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,34000 = 3,48120

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 21,47000 = 7,72920

Subtotal: 11,21040 11,21040

Materials

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,06000 = 2,57500

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 2,17000 = 2,17000

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 4,77500 4,77500

COST DIRECTE 15,98540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,98540

P-102 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 17,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,34000 = 3,48120

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 21,47000 = 7,72920

Subtotal: 11,21040 11,21040

Materials

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,04000 = 0,04000

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,50000 = 3,12500

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 1,000      x 3,09000 = 3,09000

Subtotal: 6,25500 6,25500
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COST DIRECTE 17,46540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,46540

P-103 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 21,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,34000 = 3,48120

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 21,47000 = 7,72920

Subtotal: 11,21040 11,21040

Materials

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 6,04000 = 6,04000

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,29000 = 4,11250

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 10,24250 10,24250

COST DIRECTE 21,45290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45290

P-104 ED11ZB10 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 12,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 19,34000 = 3,48120

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 21,47000 = 7,72920

Subtotal: 11,21040 11,21040

Materials

BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,000      x 0,75000 = 0,75000

BD11ZB10 u Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

1,000      x 0,70000 = 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000

COST DIRECTE 12,67040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,67040
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P-105 ED5ZZJS u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de
250x250 mm de costat amb sortida vertical connexió
90 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada dins la canal dfe coberta, amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Inclou ajudes
de paleta, accesoris de fixació i connexió.

Rend.: 1,000 89,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ajudant paleta 0,200 /R x 19,38000 = 3,87600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 20,77000 = 4,15400

Subtotal: 8,03000 8,03000

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0268      x 37,18000 = 0,99642

BD5ZZJS u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de
250x250 mm de costat amb sortida vertical connexió
90 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada dins la canal dfe coberta, amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Inclou ajudes
de paleta, accesoris de fixació i connexió.

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 89,02642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,02642

P-106 ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 125 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 28,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 19,38000 = 5,81400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 20,77000 = 12,46200

Subtotal: 18,27600 18,27600

Materials

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,44000 = 2,78520

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,96000 = 2,61360

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BD13189B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 3,75000 = 4,50000

Subtotal: 10,01880 10,01880

COST DIRECTE 28,29480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,29480
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P-107 EE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa
autoportant de llana de roca de baixa conductivitat
tèrmica Climacoustic de Knauf o equivalent, amb
conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i
resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior
de kraft-alumini reforçat amb una malla de vidre, i en
l'interior disposa d'un recobriment acústic que
compleix el certificat GreenGuard per la seva baixa
emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig.
Muntat encastat.

Rend.: 1,000 23,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 19,34000 = 6,18880

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 21,47000 = 6,87040

Subtotal: 13,05920 13,05920

Materials

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 5,37000 = 2,68500

BE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa
autoportant de llana de roca de baixa conductivitat
tèrmica  Climacoustic de Knauf o equivalent, amb
conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i
resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior
de kraft-alumini reforçat amb una malla de vidre, i en
l'interior disposa d'un recobriment acústic que
compleix el certificat GreenGuard per la seva baixa
emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig.

1,000      x 7,00000 = 7,00000

Subtotal: 7,00000 7,00000

COST DIRECTE 23,03420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,03420

P-108 EE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i
circulars de dimensions 400x200mm de METU
SISTEM o equivalent, amb dos panys de rosca per
untatge i desmuntatge. fabricat en acer galvanitzat.
inclou accessoris de muntage i fixació. Muntat.

Rend.: 1,000 28,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 21,47000 = 6,87040

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 19,34000 = 6,18880

Subtotal: 13,05920 13,05920

Materials

BE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i ovalats
de dimensions 400x200mm, amb dos panys de rosca
per untatge i desmuntatge.  fabricat en acer
galvanitzat. inclou accessoris de muntage i fixació.
Muntat.

1,000      x 15,93000 = 15,93000

Subtotal: 15,93000 15,93000
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COST DIRECTE 28,98920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,98920

P-109 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i
clips, grau de dificultat mig, muntat adossat amb
suports

Rend.: 1,000 29,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,34000 = 7,73600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800

Subtotal: 16,32400 16,32400

Materials

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

1,000      x 12,00000 = 12,00000

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250      x 5,37000 = 1,34250

Subtotal: 13,34250 13,34250

COST DIRECTE 29,66650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,66650

P-110 EE5AAAV3 m2 Formació de conducte de ventilació i extracció de
fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc
EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb
una conductivitat tèrmica 0.09 W/mK i una densitat de
500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de
suspensió

Rend.: 1,000 141,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 21,47000 = 32,20500

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 19,38000 = 29,07000

Subtotal: 61,27500 61,27500

Materials

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

1,100      x 5,37000 = 5,90700

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i
forats en plaques de silicat càlcic

0,400      x 3,36000 = 1,34400

B7D66Y31 m2 Placa de fibres seleccionades, silicats i altres
additius, de protecció contra el foc, de 52 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0.09 W/mK i
una densitat de 500 kg/m3, incombustible i d'aplicació
en edificació i indústria

1,100      x 66,23000 = 72,85300

Subtotal: 80,10400 80,10400
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COST DIRECTE 141,37900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,37900

P-111 EEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat
interior horitzontal per a conductes.
Model PEZS-M100YJA de Mitsubishi Electric o
Equivalent.
Pot. Fred: 9,5 kW
Pot. Calor: 11,2 kW
Pot. Elec: 2,60 kW trifàsica de 400 V
Gas refrigerant R410A,
Pressió estàtica disponible 150 Pa
SEER / SCOP: 5,5 (A) / 4,2 (A+)
Distancia frig V/H: 30 / 75 mm
Inclou interconexió frigorifica entre unitat interior i
exterior amb tuberies de Cu amb aillament, element
de control PAR-33 amb programador setmanal,
cablejat de maniobra i potencia entre unitat interior i
exterior, connexió a desaigua més pròxim amb sifo,
antivibratoris metal·lics per a unitats interiors, perfils
de 40x40x3mm per soportació de unitats interior a
estructura, peus de subjecció i anivellament per
unitats exteriors, accessoris de fixació i conexió.
Instal·lada segons especificacions del fabricant i el
RITE.

Rend.: 1,000 3.538,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,000 /R x 21,47000 = 214,70000

A013G000 h Ajudant calefactor 10,000 /R x 19,34000 = 193,40000

Subtotal: 408,10000 408,10000

Materials

BEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat
interior horitzontal per a conductes.
Model PEZS-M100YJA de Mitsubishi Electric o
Equivalent.
Pot. Fred: 9,5 kW
Pot. Calor: 11,2 kW
Pot. Elec: 2,60 kW trifàsica de 400 V
Gas refrigerant R410A,
Pressió estàtica disponible 150 Pa
SEER / SCOP: 5,5 (A) / 4,2 (A+)
Distancia frig V/H: 30 / 75 mm
Inclou interconexió frigorifica entre unitat interior i
exterior amb tuberies de Cu amb aillament, element
de control PAR-33 amb programador setmanal,
cablejat de maniobra i potencia entre unitat interior i
exterior, connexió a desaigua més pròxim amb sifo,
antivibratoris metal·lics per a unitats interiors, perfils
de 40x40x3mm per soportació de unitats interior a
estructura, peus de subjecció i anivellament per
unitats exteriors, accessoris de fixació i conexió.
Instal·lada segons especificacions del fabricant i el
RITE.

1,000      x 3.130,00000 = 3.130,00000

Subtotal: 3.130,00000 3.130,00000
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COST DIRECTE 3.538,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.538,10000

P-112 EEK1ZQB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x300
mm. Model LMT-MISS de Madel o equivalent. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Col·locada.

Rend.: 1,000 114,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,34000 = 7,73600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800

Subtotal: 16,32400 16,32400

Materials

BEK11QB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x300
mm. Model LMT-MISS de Madel o equivalent. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Col·locada.

1,000      x 98,00000 = 98,00000

Subtotal: 98,00000 98,00000

COST DIRECTE 114,32400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,32400

P-113 EEK2ZG57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o
equivalent. De 1200x300 mm, amb acabat anoditzat.
Inclou accessoris de fixació i col·locació, marció.
Col·locada.

Rend.: 1,000 76,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,38000 = 3,87600

Subtotal: 8,17000 8,17000

Materials

BEK2Z57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o
equivalent.  De 1200x300 mm, amb acabat lacat en
blanc i fixació a definir per la direcció facultativa.
Col·locada.

1,000      x 68,00000 = 68,00000

Subtotal: 68,00000 68,00000

COST DIRECTE 76,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,17000

P-114 EEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per
a impulsió de, model LMT-S+SP AA 600x200 de
Madel o equivalent. De 600x200 mm, amb acabat
amb alumini anoditzat. Inclou regulacio de cabal.
Col·locada.

Rend.: 1,000 84,26 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 19,38000 = 5,81400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 21,47000 = 6,44100

Subtotal: 12,25500 12,25500

Materials

BEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per
a impulsió de, model LMT-S+SP AA 600x200 de
Madel o equivalent.  De 600x200 mm, amb acabat
amb alumini anoditzat. Inclou  regulacio de cabal.
Col·locada.

1,000      x 72,00000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

COST DIRECTE 84,25500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,25500

P-115 EEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini acabat a definir
per D.F (lacat o anoditzat). Model DBQ+PLDQR/AIS
375x375 de Madel o equivalent. Dimensions placa
484x484mm). Per a un cabal de 1020 m3/h. Amb
plenum aillat i regulador de cabal.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

Rend.: 1,000 119,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,34000 = 7,73600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800

Subtotal: 16,32400 16,32400

Materials

BEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini lacat blanc. Model
DBQ+PLDQR/AIS 375x375 de Madel o equivalent.
Dimensions placa 484x484mm). Per a un cabal de
1020 m3/h. Amb plenum aillat i regulador de cabal.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

1,000      x 103,00000 = 103,00000

Subtotal: 103,00000 103,00000

COST DIRECTE 119,32400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,32400

P-116 EEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat lacat amb color a definir per D.F. de
1000x400 mm i reixeta de malla metàl·lica anti-ocells.
Per substitucio de actuals reixes de ventilació en
façana. Inlou accessoris de fizació. Col·locada.

Rend.: 1,000 151,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,34000 = 7,73600

Subtotal: 16,32400 16,32400
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Materials

BEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat lacat amb color a definir per D.F. de
1000x400 mm i reixeta de malla metàl·lica anti-ocells.
Per substitucio de actuals reixes de ventilació en
façana. Inlou accessoris de fizació. Col·locada.

1,000      x 135,00000 = 135,00000

Subtotal: 135,00000 135,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24486

COST DIRECTE 151,56886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,56886

P-117 EEKPZ411 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire.
Model FOK-EIS-120 DE 700 x 400 mm DE MADEL,
amb contacte final de carrera.
Inclou accessoris de fixació i connexió, sellat,
cablejat de maniobra fins a modul de detecció
d'incendis. Col·locada.

Rend.: 1,000 226,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 19,34000 = 7,73600

Subtotal: 16,32400 16,32400

Materials

BEKPZ410 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire.
Model FOK-EIS-120 DE 700 x 400 mm DE MADEL.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada.

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 226,32400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,32400

P-118 EEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 750x600 mm i 1500 mm de llargària, amb 5 cel·les
de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat
amb protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de
gruix i amb una separació entre elles de 100 mm.
Model SNA-10 de Acustica Integral o equivlanet.
Per a un cabal de 3.500 m3/h, amb una velocitat
maxima de 6 m/s i una caiguda de pressió maxima de
5 mmcda (50Pa)
Inclou accesoris de fixació i connexió. Col·locat.

Rend.: 1,000 681,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,770 /R x 19,34000 = 14,89180

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,770 /R x 21,47000 = 16,53190

Subtotal: 31,42370 31,42370

Materials

BEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat
de 750x600 mm i 1500 mm de llargària, amb 5 cel·les
de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat
amb protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de

1,000      x 650,00000 = 650,00000
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gruix i amb una separació entre elles de 100 mm.
Model SNA-10 de Acustica Integral o equivlanet.
Per a un cabal de 3.500 m3/h, amb una velocitat
maxima de 6 m/s i una caiguda de pressió maxima de
5 mmcda (50Pa)
Inclou accesoris de fixació i connexió. Col·locat.

Subtotal: 650,00000 650,00000

COST DIRECTE 681,42370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,42370

P-119 EEM3Z41 u Estructura BIG FOOT de 2 x 1,20 metres
Componentes del sistema:
- 2 x 2m BARRAS LONGITUDINALES - 40 x 40
SECCIÓN
- 4 x 1,2m BARRAS TRANSVERSALES - 40 x 40
SECCIÓN
- 6 x PIES CON BASE ANTIVIBRATORIA - 305mm2
- 4 x KIT ABRAZADERAS
Peso: 70 Kg
Inclou accesoris de fixació i connexio. Instal·lada.

Rend.: 1,000 360,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,38000 = 19,38000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,47000 = 21,47000

Subtotal: 40,85000 40,85000

Materials

BEM3Z41 u Estructura BIG FOOT de 2 x 1,20 metres
Componentes del sistema:
- 2 x 2m BARRAS LONGITUDINALES - 40 x 40
SECCIÓN
- 4 x 1,2m BARRAS TRANSVERSALES - 40 x 40
SECCIÓN
- 6 x PIES CON BASE ANTIVIBRATORIA - 305mm2
- 4 x KIT ABRAZADERAS
Peso: 70 Kg
Inclou accesoris de fixació i connexio. Instal·lada.

1,000      x 320,00000 = 320,00000

Subtotal: 320,00000 320,00000

COST DIRECTE 360,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,85000

P-120 EEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de
plaques RCE-4500-EC de TECNA ASPIRNOVA o
equivalent.
Per a un cabal 4.200 m3/h (maxim 4.500 m3/h, 225
Pa). Model vertical - Motors Electrònics EC - By-Pass
d’Aire amb Comportes Motoritzades i Sondes. Inclou
sonda de conducte de quailitat d'aire CO2 i filtres
F7+F8 en impulsió i F7 en aspìració. Control
Presostàtic amb senyal Alarma Filtres Bruts.
Conforme a la ErP 2018 Ecodesign. Comandament /
Pantalla Electrònica Digital model RCE-EC, amb
tarjeta de comunicació a protocol Modbus
RTU-RS485 integrada. Instal.lat, fixat, connectat a

Rend.: 1,000 7.172,55 €
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conductes i elèctricament seguint les prescripcions
del fabricant, del RITE i del REBT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 21,47000 = 64,41000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,38000 = 58,14000

Subtotal: 122,55000 122,55000

Materials

BEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de
plaques  RCE-4500-EC de TECNA ASPIRNOVA o
equivalent.
Per a un cabal 3.500 m3/h (maxim 4.500 m3/h, 225
Pa). Model vertical - Motors Electrònics EC - By-Pass
d’Aire amb Comportes Motoritzades i Sondes. Inclou
sonda de conducte de quailitat d'aire CO2 i filtres
F7+F8 en impulsió i F7 en aspìració. Control
Presostàtic amb senyal Alarma Filtres Bruts.
Conforme a la ErP 2018 Ecodesign. Comandament /
Pantalla Electrònica Digital model RCE-EC, amb
tarjeta de comunicació a protocol Modbus
RTU-RS485 integrada. Instal.lat, fixat, connectat a
conductes i  elèctricament seguint les prescripcions
del fabricant, del RITE i del REBT.

1,000      x 7.050,00000 = 7.050,00000

Subtotal: 7.050,00000 7.050,00000

COST DIRECTE 7.172,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.172,55000

P-121 EF22ZB12 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per protecció
de baixant de PVC vist, de 3´´ de diametre (DN= 80
mm), amb grau de dificultat mitjà i col·locat protegint
el tub. Inclou ajudes, accessoris, abraçadores,
soportacions a parets, pilars,...

Rend.: 1,000 64,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,630 /R x 19,38000 = 12,20940

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,630 /R x 21,47000 = 13,52610

Subtotal: 25,73550 25,73550

Materials

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
3´´, per a roscar

0,300      x 85,47000 = 25,64100

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat

1,000      x 2,79000 = 2,79000

BF22LB00 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), tipus L2
segons UNE-EN 10255

1,020      x 9,30000 = 9,48600

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,250      x 1,92000 = 0,48000

Subtotal: 38,39700 38,39700
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COST DIRECTE 64,13250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,13250

P-122 EF42Z9EB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 2´´ - 54 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces
especials, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 29,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 19,38000 = 2,71320

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 21,47000 = 3,00580

Subtotal: 5,71900 5,71900

Materials

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de
diàmetre interior

0,400      x 3,34000 = 1,33600

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 27,72000 = 8,31600

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior
i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

1,020      x 13,95000 = 14,22900

Subtotal: 23,88100 23,88100

COST DIRECTE 29,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,60000

P-123 EF42ZBEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 2 1/2´´ - 76,1 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces
especials, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 65,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 10,21250 10,21250

Materials

BFW41J10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 106,29000 = 31,88700

BF423BE0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312

1,020      x 20,99000 = 21,40980
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B0A7BB00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

0,400      x 3,73000 = 1,49200

Subtotal: 54,78880 54,78880

COST DIRECTE 65,00130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,00130

P-124 EF42ZZEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 1 1/2 ´´ - 42 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces
especials, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 23,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,125 /R x 19,38000 = 2,42250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,125 /R x 21,47000 = 2,68375

Subtotal: 5,10625 5,10625

Materials

BF4238E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior
i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312

1,020      x 10,95000 = 11,16900

BFW41G10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

0,300      x 21,22000 = 6,36600

B0A7A800 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42
mm de diàmetre interior

0,400      x 2,19000 = 0,87600

Subtotal: 18,41100 18,41100

COST DIRECTE 23,51725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51725

P-125 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 19,38000 = 2,32560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 21,47000 = 2,57640

Subtotal: 4,90200 4,90200

Materials

BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,11000 = 0,11000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,850      x 0,76000 = 0,64600

BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 2,39000 = 0,71700
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BFA17340 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

1,020      x 0,44000 = 0,44880

Subtotal: 1,92180 1,92180

COST DIRECTE 6,82380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82380

P-126 EFC1CC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 27,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,38000 = 3,87600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 8,17000 8,17000

Materials

BFYC1C20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,69000 = 0,69000

B0A72M00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de
diàmetre interior

0,660      x 1,60000 = 1,05600

BFWC1C20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 12,93000 = 3,87900

BFC1CC00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2

1,020      x 13,39000 = 13,65780

Subtotal: 19,28280 19,28280

COST DIRECTE 27,45280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,45280

P-127 EFC1Z2AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 25/18mm, APTE
PER AIGUA FREDA SANITARIA, SDR 11 - PN16
BAR (SERIE 5), 25x3,5 (DIAM. EXT x GRUIX),
FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA DE PP
AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA
COLOR BLAU, TIPUS PP-NIRON CLIMA DE
ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN
ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS
PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS,
SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES
AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS
DE FIXACIO I CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

Rend.: 1,000 2,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 19,38000 = 0,19380

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 21,47000 = 0,21470

Subtotal: 0,40850 0,40850
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Materials

BCF1Z102 M -TUBO DE POLIPROPILENO COMPUESTO
25/18mm, APTO PARA AGUA FRIA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 (SERIE 5), 25x3,5 (DIAM.
EXTERIOR x ESPESOR), FORMADO POR UNA
CAPA DE PP+CAPA DE PP CON FIBRA DE
VIDRIO+CAPA DE PP,  BANDA COLOR AZUL,
SISTEMA PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O
SIMILAR, CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
15874, UNIONES POR TERMOFUSION. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, T,
MANGUITOS DE  UNION, REDUCCIONES,
SOPORTES, ABRAZADERAS, Y TODAS LAS
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y
CONEXION. INSTALADO SEGUN
PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE Y
CONECTADO

1,000      x 2,37000 = 2,37000

Subtotal: 2,37000 2,37000

COST DIRECTE 2,77850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,77850

P-128 EFC1Z3AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 32/26,2mm,
APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA, SDR 11 -
PN16 BAR (SERIE 5), 32x2,9 (DIAM. EXT x
GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA
DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP,
BANDA COLOR BLAU, TIPUS PP-NIRON CLIMA
DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO.
INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS,
SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES
AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS
DE FIXACIO I CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 19,38000 = 0,38760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 21,47000 = 0,42940

Subtotal: 0,81700 0,81700

Materials

BFC1Z103 M -TUBO DE POLIPROPILENO COMPUESTO
32/26,2mm, APTO PARA AGUA FRIA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 32x2,9 (DIAM.
EXTERIOR x ESPESOR), FORMADO POR UNA
CAPA DE PP+CAPA DE PP CON FIBRA DE
VIDRIO+CAPA DE PP,  BANDA COLOR AZUL,
SISTEMA PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O
SIMILAR, CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
15874, UNIONES POR TERMOFUSION. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, T,
MANGUITOS DE  UNION, REDUCCIONES,
SOPORTES, ABRAZADERAS, Y TODAS LAS
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y
CONEXION. INSTALADO SEGUN

1,000      x 2,86000 = 2,86000
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PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE Y
CONECTADO

Subtotal: 2,86000 2,86000

COST DIRECTE 3,67700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67700

P-129 EFC1Z4AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 40/32,6mm,
APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA, SDR 11 -
PN16 BAR (SERIE 5), 40x3,7 (DIAM. EXT x
GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA
DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP,
BANDA COLOR BLAU, TIPUS PP-NIRON CLIMA
DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA
UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO.
INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS,
SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES
AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS
DE FIXACIO I CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS
PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

Rend.: 1,000 5,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,025 /R x 19,34000 = 0,48350

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,025 /R x 21,47000 = 0,53675

Subtotal: 1,02025 1,02025

Materials

BFC1Z104 m -TUBO DE POLIPROPILENO COMPUESTO
40/32,6mm, APTO PARA AGUA FRIA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 40x3,7 (DIAM.
EXTERIOR x ESPESOR), FORMADO POR UNA
CAPA DE PP+CAPA DE PP CON FIBRA DE
VIDRIO+CAPA DE PP,  BANDA COLOR AZUL,
SISTEMA PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O
SIMILAR, CONFORME A NORMA UNE-EN ISO
15874, UNIONES POR TERMOFUSION. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE CODOS, T,
MANGUITOS DE  UNION, REDUCCIONES,
SOPORTES, ABRAZADERAS, Y TODAS LAS
AYUDAS DE ALBAÑILERIA NECESARIAS,
ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACION Y
CONEXION. INSTALADO SEGUN
PRESCRIPCIONES DEL FABRICANTE Y
CONECTADO

1,000      x 4,52000 = 4,52000

Subtotal: 4,52000 4,52000

COST DIRECTE 5,54025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54025

P-130 EFQ33GLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat

Rend.: 1,000 29,19 €
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superficialment amb grau de dificultat mitjà

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 19,38000 = 2,71320

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 21,47000 = 3,00580

Subtotal: 5,71900 5,71900

Materials

BFYQ30A0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

1,000      x 0,39000 = 0,39000

BFQ33GLA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm,
de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 22,63000 = 23,08260

Subtotal: 23,47260 23,47260

COST DIRECTE 29,19160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,19160

P-131 EFQ3Z49K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 21,47000 = 1,71760

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 19,38000 = 1,55040

Subtotal: 3,26800 3,26800

Materials

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,00000 = 1,02000

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500      x 0,06000 = 0,03000

Subtotal: 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 4,31800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31800
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P-132 EFQ3Z4BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 32 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 19,38000 = 1,74420

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 21,47000 = 1,93230

Subtotal: 3,67650 3,67650

Materials

BFQ334BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,30000 = 1,32600

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500      x 0,06000 = 0,03000

Subtotal: 1,35600 1,35600

COST DIRECTE 5,03250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03250

P-133 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 21,47000 = 1,93230

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 19,38000 = 1,74420

Subtotal: 3,67650 3,67650

Materials

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500      x 0,06000 = 0,03000

BFQ334CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,49000 = 1,51980

Subtotal: 1,54980 1,54980

COST DIRECTE 5,22630
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22630
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P-134 EFQ3Z4EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 19,38000 = 1,84110

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 21,47000 = 2,03965

Subtotal: 3,88075 3,88075

Materials

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500      x 0,06000 = 0,03000

BFQ334EA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,87000 = 1,90740

Subtotal: 1,93740 1,93740

COST DIRECTE 5,81815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81815

P-135 EFR11D12 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0.6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 25,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,190 /R x 19,38000 = 3,68220

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,190 /R x 21,47000 = 4,07930

Subtotal: 7,76150 7,76150

Materials

BFYR11D1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,000      x 1,24000 = 1,24000

BFR11D10 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0.6 mm de gruix

1,020      x 13,28000 = 13,54560

BFWR11D1 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0.6
mm de gruix

0,300      x 9,73000 = 2,91900

Subtotal: 17,70460 17,70460

COST DIRECTE 25,46610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,46610
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P-136 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment.Inclou accessoris de fixació i
connecció. Connectat i  instal·lat.

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,47000 = 6,44100

Subtotal: 9,34200 9,34200

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,73000 = 1,73000

Subtotal: 2,09000 2,09000

COST DIRECTE 11,43200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43200

P-137 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,47000 = 6,44100

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

Subtotal: 9,34200 9,34200

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 4,32000 4,32000

COST DIRECTE 13,66200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,66200

P-138 EG15T532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 14,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,77000 = 6,23100

Subtotal: 9,34050 9,34050

Materials
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BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 4,60000 = 4,60000

Subtotal: 4,96000 4,96000

COST DIRECTE 14,30050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,30050

P-139 EG15T732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 17,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 20,77000 = 6,23100

Subtotal: 9,34050 9,34050

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG151732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,86000 7,86000

COST DIRECTE 17,20050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,20050

P-140 EG15Z422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300
metal·lica (ref: 089651) de legrand o similar, amb tapa
metal·lica amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment/ encastada. Inclou tapas, accessoris
de fixació i connexió. Col·locada

Rend.: 1,149 80,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,52480

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 2,80287

Subtotal: 5,32767 5,32767

Materials

BG151422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300
metal·lica (ref: 089651) de legrand o similar, amb tapa
metal·lica amb grau de protecció estanca, muntada
superficialment/ encastada. Inclou tapas, accessoris
de fixació i connexió. Col·locada

1,000      x 75,00000 = 75,00000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 75,36000 75,36000
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COST DIRECTE 80,68767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,68767

P-141 EG15Z512 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack
a sistema d'altaveus format per caixes acustiques de
60W. Inclou accessoris de fixació i connexió. Model
OPTIMUS ref:MSE-0233. Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 46,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,47000 = 6,44100

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

Subtotal: 9,34200 9,34200

Materials

BG15Z513 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack
a sistema d'altaveus format per caixes acustiques de
60W. Inclou accessoris de fixació i connexió. Model
OPTIMUS ref:MSE-0233. Instal·lat i connectat.

1,000      x 37,00000 = 37,00000

Subtotal: 37,00000 37,00000

COST DIRECTE 46,34200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,34200

P-142 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 23,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

Subtotal: 13,63600 13,63600

Materials

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 9,30000 = 9,30000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 9,66000 9,66000

COST DIRECTE 23,29600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,29600

P-143 EG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 29,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 21,47000 = 11,80850

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

Subtotal: 14,70950 14,70950

Materials

BG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 14,52000 = 14,52000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 14,88000 14,88000

COST DIRECTE 29,58950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,58950

P-144 EG1AZ0AW u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta
tècnica, format per caixa metal·lica amb un grau de
protecció minim de IP-54, amb capacitat per totes les
proteccions descrites en els esquemes de projecte
més un 20% d'espai de reserva, amb porta opaca,
amb pany amb clau. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 491,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 21,47000 = 42,94000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,34000 = 38,68000

Subtotal: 81,62000 81,62000

Materials

BG1AZ007 u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta
tècnica, format per caixa metal·lica amb un grau de
protecció minim de IP-54, amb capacitat per totes les
proteccions descrites en els esquemes de projecte
més un 20% d'espai de reserva, amb porta opaca,
amb pany amb clau. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat.

1,000      x 410,00000 = 410,00000

Subtotal: 410,00000 410,00000

COST DIRECTE 491,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 491,62000

P-145 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,133 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,34000 = 0,85349

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 21,47000 = 0,60639

Subtotal: 1,45988 1,45988
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Materials

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,62000 = 0,63240

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 0,80240 0,80240

COST DIRECTE 2,26228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26228

P-146 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,34000 = 0,96700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 21,47000 = 0,79439

Subtotal: 1,76139 1,76139

Materials

BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 2,28000 = 2,32560

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 2,49560 2,49560

COST DIRECTE 4,25699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25699

P-147 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,47000 = 0,85880

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,34000 = 0,96700

Subtotal: 1,82580 1,82580

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,020      x 3,34000 = 3,40680
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amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

Subtotal: 3,57680 3,57680

COST DIRECTE 5,40260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40260

P-148 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 19,34000 = 0,96700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,044 /R x 21,47000 = 0,94468

Subtotal: 1,91168 1,91168

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 5,89000 = 6,00780

Subtotal: 6,17780 6,17780

COST DIRECTE 8,08948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08948

P-149 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,47000 = 0,34352

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,34000 = 0,38680

Subtotal: 0,73032 0,73032

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520
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COST DIRECTE 1,50552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50552

P-150 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,47000 = 0,34352

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,34000 = 0,38680

Subtotal: 0,73032 0,73032

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,76000 = 0,77520

Subtotal: 0,77520 0,77520

COST DIRECTE 1,50552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,50552

P-151 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,34000 = 0,38680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,47000 = 0,34352

Subtotal: 0,73032 0,73032

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,81000 = 0,82620

Subtotal: 0,82620 0,82620
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COST DIRECTE 1,55652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55652

P-152 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,47000 = 0,34352

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,34000 = 0,38680

Subtotal: 0,73032 0,73032

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,81000 = 0,82620

Subtotal: 0,82620 0,82620

COST DIRECTE 1,55652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55652

P-153 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,34000 = 0,38680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,47000 = 0,34352

Subtotal: 0,73032 0,73032

Materials

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,52000 = 1,55040

Subtotal: 1,55040 1,55040
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COST DIRECTE 2,28072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28072

P-154 EG22H915 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,313 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,34000 = 0,29459

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,47000 = 0,26163

Subtotal: 0,55622 0,55622

Materials

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,52000 = 1,55040

Subtotal: 1,55040 1,55040

COST DIRECTE 2,10662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10662

P-155 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 19,34000 = 0,38680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 21,47000 = 0,70851

Subtotal: 1,09531 1,09531

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,80000 = 1,83600

Subtotal: 1,83600 1,83600
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COST DIRECTE 2,93131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,93131

P-156 EG2DC8D7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 17,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 21,47000 = 4,07930

A013H000 h Ajudant electricista 0,088 /R x 19,34000 = 1,70192

Subtotal: 5,78122 5,78122

Materials

BGY2ACD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,06000 = 2,06000

BG2DC8D0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm

1,000      x 3,98000 = 3,98000

BGW2DC8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

1,000      x 2,47000 = 2,47000

BG2ZABD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària

1,000      x 2,81000 = 2,81000

Subtotal: 11,32000 11,32000

COST DIRECTE 17,10122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,10122

P-157 EG2DC8F7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 23,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 21,47000 = 4,07930

A013H000 h Ajudant electricista 0,088 /R x 19,34000 = 1,70192

Subtotal: 5,78122 5,78122

Materials

BG2DC8F0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000      x 6,79000 = 6,79000

BG2ZABF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000      x 4,57000 = 4,57000

BGW2DC8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 3,51000 = 3,51000

BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,71000 = 2,71000



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,58000 17,58000

COST DIRECTE 23,36122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,36122

P-158 EG2DC8H7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 31,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 19,34000 = 2,18542

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 7,55292 7,55292

Materials

BG2DC8H0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària

1,000      x 7,03000 = 7,03000

BGW2DC8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000      x 4,29000 = 4,29000

BGY2ACH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 3,33000 = 3,33000

Subtotal: 23,72000 23,72000

COST DIRECTE 31,27292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,27292

P-159 EG2DC8K7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 400
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb
elements de suport

Rend.: 1,000 39,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,113 /R x 19,34000 = 2,18542

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 7,55292 7,55292

Materials

BG2DC8K0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm

1,000      x 13,53000 = 13,53000

BG2ZABK0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 400 mm d'amplària

1,000      x 8,94000 = 8,94000

BGW2DC8K u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 400 mm d'amplària

1,000      x 4,96000 = 4,96000

BGY2ACK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 4,98000 = 4,98000
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Subtotal: 32,41000 32,41000

COST DIRECTE 39,96292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,96292

P-160 EG2DG6D1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 13,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,175 /R x 21,47000 = 3,75725

A013H000 h Ajudant electricista 0,088 /R x 19,34000 = 1,70192

Subtotal: 5,45917 5,45917

Materials

BG2DG6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 100 mm

1,000      x 5,56000 = 5,56000

BGY2AGD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,88000 = 2,88000

Subtotal: 8,44000 8,44000

COST DIRECTE 13,89917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,89917

P-161 EG2DZ8H8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i tabic
separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60
mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 35,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,124 /R x 19,34000 = 2,39816

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,273 /R x 21,47000 = 5,86131

Subtotal: 8,25947 8,25947

Materials

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària

1,000      x 7,03000 = 7,03000

BGY2ACH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 7,27000 = 7,27000

BG2DC8H0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

1,000      x 9,07000 = 9,07000

BGW2DC8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

1,000      x 4,29000 = 4,29000

Subtotal: 27,66000 27,66000
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COST DIRECTE 35,91947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,91947

P-162 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 19,34000 = 0,23208

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 21,47000 = 0,25764

Subtotal: 0,48972 0,48972

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,85000 = 0,86700

Subtotal: 0,86700 0,86700

COST DIRECTE 1,35672
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35672

P-163 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 1,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 19,34000 = 0,23208

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 21,47000 = 0,25764

Subtotal: 0,48972 0,48972

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,19340 1,19340

COST DIRECTE 1,68312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,68312

P-164 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 2,32 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 19,34000 = 0,23208

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 21,47000 = 0,25764

Subtotal: 0,48972 0,48972

Materials

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,79000 = 1,82580

Subtotal: 1,82580 1,82580

COST DIRECTE 2,31552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31552

P-165 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 28,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,052 /R x 19,34000 = 1,00568

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 21,47000 = 1,11644

Subtotal: 2,12212 2,12212

Materials

BG312690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 25,71000 = 26,22420

Subtotal: 26,22420 26,22420

COST DIRECTE 28,34632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34632

P-166 EG31Z554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Segons
normativa CPR

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 19,34000 = 0,77360

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,47000 = 0,85880

Subtotal: 1,63240 1,63240

Materials

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

1,020      x 1,42000 = 1,44840
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Subtotal: 1,44840 1,44840

COST DIRECTE 3,08080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08080

P-167 EG31ZTE1 u Feines de connexionat a terra de tots el elements
metàlics, instal·lacions, tuberies, safates, etc... per tal
de complir amb el REBT. Inclou cablejat de protecció
a terra, tubs, accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i conectat segons les especificacions del
REBT i la propietat.

Rend.: 1,000 373,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 /R x 19,34000 = 77,36000

A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 21,47000 = 85,88000

Subtotal: 163,24000 163,24000

Materials

BF31ZTE1 u Feines de connexionat a terra de tots el elements
metàlics, instal·lacions, tuberies, safates, etc... per tal
de complir amb el REBT. Inclou cablejat de protecció
a terra, tubs, accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i conectat segons les especificacions del
REBT i la propietat.

1,000      x 210,00000 = 210,00000

Subtotal: 210,00000 210,00000

COST DIRECTE 373,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,24000

P-168 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,34000 = 0,29010

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,47000 = 0,32205

Subtotal: 0,61215 0,61215

Materials

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,20000 = 0,20400

Subtotal: 0,20400 0,20400

COST DIRECTE 0,81615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81615
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P-169 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,34000 = 0,29010

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,47000 = 0,32205

Subtotal: 0,61215 0,61215

Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

COST DIRECTE 0,92835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92835

P-170 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 8,16200 8,16200

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,45000 = 1,47900

Subtotal: 1,64900 1,64900

COST DIRECTE 9,81100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,81100

P-171 EG38Z904 u Treballs connexionat a terra amb cable de coure nu
de 35mm2 dels elements de mobiliari urbá que estan
ubicats a una distancia inferior de 2m de les parts
metal·liques de la instal·lació de enllumenat exterior i
que siguin subceptiles de ser tocades de forma
simultania.

Rend.: 1,000 157,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 21,47000 = 42,94000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,34000 = 38,68000

BG28Z903 u Treballs connexionat a terra amb cable de coure nu
de 35mm2 dels elements de mobiliari urbá que estan
ubicats a una distancia inferior de 2m de les parts
metal·liques de la instal·lació de enllumenat exterior i
que siguin subceptiles de ser tocades de forma

1,000      x 76,00000 = 76,00000
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simultania.

Subtotal: 76,00000 76,00000

COST DIRECTE 157,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,62000

P-172 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 37,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

Subtotal: 8,16200 8,16200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 28,53000 = 28,53000

Subtotal: 29,00000 29,00000

COST DIRECTE 37,16200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,16200

P-173 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 37,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 8,16200 8,16200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 29,04000 = 29,04000
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Subtotal: 29,51000 29,51000

COST DIRECTE 37,67200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,67200

P-174 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 68,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 21,47000 = 4,93810

Subtotal: 8,80610 8,80610

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 58,79000 = 58,79000

Subtotal: 59,26000 59,26000

COST DIRECTE 68,06610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,06610

P-175 EG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 127,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 21,47000 = 4,93810

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

Subtotal: 8,80610 8,80610

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 118,35000 = 118,35000
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Subtotal: 118,82000 118,82000

COST DIRECTE 127,62610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,62610

P-176 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 94,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,47000 = 7,51450

Subtotal: 11,38250 11,38250

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 82,84000 = 82,84000

Subtotal: 83,27000 83,27000

COST DIRECTE 94,65250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,65250

P-177 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 92,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 21,47000 = 7,51450

Subtotal: 11,38250 11,38250

Materials

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 80,66000 = 80,66000

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 81,09000 81,09000

COST DIRECTE 92,47250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,47250

P-178 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 146,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

Subtotal: 14,60300 14,60300

Materials

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 131,77000 = 131,77000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 132,20000 132,20000

COST DIRECTE 146,80300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,80300

P-179 EG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 267,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

Subtotal: 14,60300 14,60300

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

BG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu,

1,000      x 252,88000 = 252,88000
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amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

Subtotal: 253,31000 253,31000

COST DIRECTE 267,91300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,91300

P-180 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000 83,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,47000 = 7,08510

Subtotal: 10,95310 10,95310

Materials

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

1,000      x 0,52000 = 0,52000

BG47494A u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000      x 71,94000 = 71,94000

Subtotal: 72,46000 72,46000

COST DIRECTE 83,41310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,41310

P-181 EG51Z782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar
energia activa, per a 230 o 400 V. Inclou accessoris
de fixació i connexió, muntat superficialment

Rend.: 1,000 297,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 21,47000 = 0,70851

Subtotal: 3,60951 3,60951

Materials

BG519780 u Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar
energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos
d'intensitat de 5 A

1,000      x 293,79000 = 293,79000

Subtotal: 293,79000 293,79000
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COST DIRECTE 297,39951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,39951

P-182 EG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar
(2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat
sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 8,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,34000 = 2,57222

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 5,79272 5,79272

Materials

BG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar
(2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a
muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 3,16000 = 3,16000

Subtotal: 3,16000 3,16000

COST DIRECTE 8,95272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95272

P-183 EG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu econòmic, encastada

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,34000 = 2,57222

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 5,79272 5,79272

Materials

BG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 3,33000 = 3,33000

Subtotal: 3,33000 3,33000

COST DIRECTE 9,12272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12272

P-184 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,34000 = 3,53922

Subtotal: 6,75972 6,75972
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Materials

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 3,35000 = 3,35000

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 3,80000 3,80000

COST DIRECTE 10,55972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,55972

P-185 EG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, model estret per
torretes o caixes. amb tapa, gama MOSAIC de
LEGRAND o similar, encastada

Rend.: 0,976 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 19,34000 = 1,98156

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 21,47000 = 2,19980

Subtotal: 4,18136 4,18136

Materials

BG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, model estret per
torretes o caixes.  amb tapa, preu econòmic,
encastada

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 10,18136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18136

P-186 EG63Z15R u Caixa rodona IP44 per instal·lació empotrada en terra
de un element per presa de corrent de la gama
MOSAIC de LEGAND, amb tapa d'obertura de 180º
acabat en inox. Inclou aixa per formigó de 80mm
d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada.

Rend.: 1,000 19,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,34000 = 3,53922

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 6,75972 6,75972

Materials

BG63Z15R u Presa de corrent per instal·lació empotrada en terra
de la gama MOSAIC de LEGAND, formada per caixa
rodona IP44 per instal·lació empotrada en terra de un
element, amb tapa d'obertura de 180º acabat en inox.
Inclou aixa per formigó de 80mm d'espesor i 80mm
de diametre. Instal·lada.

1,000      x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000
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COST DIRECTE 19,75972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,75972

P-187 EG63Z25R u Caixa doble IP44 per instal·lació empotrada en terra
de dos elemen per presa de corrent doble de la gama
MOSAIC de LEGAND o equivalent, amb tapa
d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou caixa per
formigó de 80mm d'espesor i 80mm de diametre.
Instal·lada.

Rend.: 1,000 26,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,34000 = 3,53922

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 6,75972 6,75972

Materials

BG63Z25R u Presa de corrent doble per instal·lació empotrada en
terra de la gama MOSAIC de LEGAND, formada per
caixa doble IP44 per instal·lació empotrada en terra
de un element, amb tapa d'obertura de 180º acabat
en inox. Inclou caixa per formigó de 80mm d'espesor i
80mm de diametre. Instal·lada.

1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 26,75972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,75972

P-188 EG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i
elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 19,34000 = 2,57222

Subtotal: 5,79272 5,79272

Materials

BG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i
elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2
contactes NA, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

1,000      x 9,22000 = 9,22000

Subtotal: 9,22000 9,22000

COST DIRECTE 15,01272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01272

P-189 EGA12332 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent,
preu mitjà, muntat superficialment

Rend.: 1,000 14,03 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 19,34000 = 3,53922

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 6,75972 6,75972

Materials

BGA12330 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent,
preu mitjà

1,000      x 6,89000 = 6,89000

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 7,27000 7,27000

COST DIRECTE 14,02972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,02972

P-190 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 24,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,34000 = 5,14444

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 21,47000 = 5,71102

Subtotal: 10,85546 10,85546

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,63000 = 4,63000

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 8,91000 = 8,91000

Subtotal: 13,54000 13,54000

COST DIRECTE 24,39546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,39546

P-191 EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de
17.3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 36,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 21,47000 = 5,71102

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 19,34000 = 5,14444

Subtotal: 10,85546 10,85546

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,63000 = 4,63000

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17.3 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 21,43000 = 21,43000
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Subtotal: 26,06000 26,06000

COST DIRECTE 36,91546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,91546

P-192 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 38,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 19,34000 = 4,83500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 10,20250 10,20250

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 28,09000 = 28,09000

Subtotal: 28,09000 28,09000

COST DIRECTE 38,29250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,29250

P-193 EH11Z9BG pa Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per
tram de 350mm safata rejiband galvanitzada de
200x100mm. inclou feines de tallar safata i fixarla a
paret i accessoris de fixació. Col·locada.

Rend.: 1,000 16,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

Subtotal: 6,12150 6,12150

Materials

BH11Z9BG u Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per
tram de 350mm safata rejiband galvanitzada de
200x100mm. inclou feines de tallar safata i fixarla a
paret i accessoris de fixació. Col·locada.

1,000      x 10,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000

COST DIRECTE 16,12150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12150

P-194 EH1AZL02 u Lluminaria tipus regleta estanca model CORELINE
ESTANCA de PHILIPS o equivalent, per instal·lació
adosada, equipada amb lampada LED de 38W, amb
index de reproducció cromatica de 80 i temperatura
de color de 4000ºK.. Inclou tub LED, accessoris de
connexió i fixació. Totalment acabat, instal·lat,
verificat i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 68,12 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 6,12150 6,12150

Materials

BH1AZL02 U Lluminaria tipus regleta estanca model RIDOS 40 de
TRILUX ILUMINACION S.L. o equivalent, per
instal·lació adosada, equipada amb equip electrònic
model HP-Performer TL5 de Philips o equivalet,
difusor de policarbona,  tub LED o equivalent, amb
index de reproducció cromatica de 80 i temperatura
de color de 4000ºK.. Inclou tub fluorescent,
accessoris de connexió i fixació.  Totalment acabat,
instal·lat, verificat i en perfecte funcionament.

1,000      x 62,00000 = 62,00000

Subtotal: 62,00000 62,00000

COST DIRECTE 68,12150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,12150

P-195 EH21ZAE2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini
anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb
1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb
reactància electrònica , instal·lada encastada a cel
ras. inclou accssorisd e fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

Rend.: 1,000 120,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 8,16200 8,16200

Materials

BH21ZEA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini
anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb
1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb
reactància electrònica , instal·lada encastada a cel
ras. inclou accssorisd e fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

1,000      x 105,00000 = 105,00000

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

1,000      x 7,78000 = 7,78000

Subtotal: 112,78000 112,78000

COST DIRECTE 120,94200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,94200

P-196 EH21ZMA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini
anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb
1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb
equip regulable 0-10V , instal·lada encastada a cel
ras. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

Rend.: 1,000 148,56 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 19,34000 = 3,86800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 8,16200 8,16200

Materials

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

1,000      x 7,78000 = 7,78000

BH213MA0 u Llumenera decorativa monotub per a encastar amb
xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, per a 1 tub de fluorescència T16/G5 de
54 W, (1x54W), amb reactància electrònica

1,000      x 132,62000 = 132,62000

Subtotal: 140,40000 140,40000

COST DIRECTE 148,56200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,56200

P-197 EH61ZC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 332 , 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Model
HYDRA de DAISALUX, inclou caixa, accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 113,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,47000 = 6,44100

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,34000 = 5,80200

Subtotal: 12,24300 12,24300

Materials

BH61RH9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 97,33000 = 97,33000

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 101,74000 101,74000

COST DIRECTE 113,98300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,98300

P-198 EH61ZH9A u Llum d'emergència amb funcio permanent i
d'emergencia NOVA ESTANCA de DAISALUX,
equipada amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, amb grau de protecció IP66 i IK08,
aïllament classe II, amb un flux 252 lúmens, 1 h
d'autonomia. Inclou caixa estanca, accessoris de
fixació i connexió. Instal·lada i connectada

Rend.: 1,000 135,46 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 19,34000 = 5,80200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,47000 = 6,44100

Subtotal: 12,24300 12,24300

Materials

BH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 118,81000 = 118,81000

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 123,22000 123,22000

COST DIRECTE 135,46300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,46300

P-199 EHV2Z03T u Detector de moviment per exterior, amb un grau de
protecció IP55, cobertura de fins a 8m d'alçada i 180º,
per instal·lar a 2,5m d'alçada. Inclou accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 70,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 10,21250 10,21250

Materials

BHV2Z000 u Detector de moviment amb retard a la desconnexió
ajustable de 10seg a 30min, grau de protecció IP44
en color blanc. Inclou accessoris de fixació i connexió,
muntat i connectat

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 70,21250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,21250

P-200 EHV2ZFER u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries
amb rectancies regulables 0-10V, amb connexió
directa a inferfaz 0-10V, ajust del sensor a treves de
apertura, instal·lació amb pinses a la propia lampada.
Model DIM PICO de OSRAM o equivalent. Inclou
cable de connexió, pinça per subjecció a lampada,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 40,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500
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Subtotal: 10,21250 10,21250

Materials

BHV3ZSDF u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries
amb rectancies regulables 0-10V, amb connexió
directa a inferfaz 0-10V, ajust del sensor a treves de
apertura, instal·lació amb pinses a la propia lampada.
Model DIM ÇPICO de OSRAM o equivalent. Inclou
cable de connexió, pinça per subjecció a lampada,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 40,21250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,21250

P-201 EJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega,
amb dispositiu reductor de consum, per instal.lació
muntada superficialment sobre paret, de llautó
cromat, tipus 2, amb entrada de 3/4´´, amb dispositiu
pulvoritzador reductor del consum. Instal·lada i
connectada.

Rend.: 1,000 35,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 19,34000 = 4,83500

Subtotal: 10,20250 10,20250

Materials

BJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega,
amb dispositiu reductor de consum, per instal.lació
muntada superficialment sobre paret, de llautó
cromat, tipus 2, amb entrada de 3/4´´, amb dispositiu
pulvoritzador reductor del consum. Instal·lada i
connectada.

1,000      x 25,00000 = 25,00000

Subtotal: 25,00000 25,00000

COST DIRECTE 35,20250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,20250

P-202 EM11Z120 u DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORIT.
AE/SA-OPI DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre
el resto de detectores ópticos son su diseño y sus
dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo,
solo 43 mm de altura, lo que le permite estar más
pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 43,17 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,38000 = 3,87600

Subtotal: 8,17000 8,17000

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,39000 = 0,39000

BM11Z120 U DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORIT.
MODELO AE/SA-OPI DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre
el resto de detectores ópticos son su diseño y sus
dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo,
solo 43 mm de altura, lo que le permite estar más
pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 34,61000 = 34,61000

Subtotal: 34,61000 34,61000

COST DIRECTE 43,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,17000

P-203 EM11Z121 u ZOCALOS DETECTORES ALGORIT. AE/SA-ZB2
DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre
el resto de detectores ópticos son su diseño y sus
dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo,
solo 43 mm de altura, lo que le permite estar más
pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 21,47000 = 0,64410

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 19,38000 = 0,58140

Subtotal: 1,22550 1,22550

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,100      x 0,39000 = 0,03900

BM11Z121 U ZOCALOS DETECTORES ALGORIT. AE/SA-ZB2
DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre
el resto de detectores ópticos son su diseño y sus
dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo,
solo 43 mm de altura, lo que le permite estar más
pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

1,000      x 3,01000 = 3,01000
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Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Subtotal: 3,01000 3,01000

COST DIRECTE 4,27450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27450

P-204 EM11Z125 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRA
AE/SA-2S DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por
AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN 54-18,
que gestiona dos salidas por relé libres de tensión:
contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos
abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras
independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o
desactivar electroválvulas, etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la
instalación en caso de cortocircuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 40,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,39000 = 0,39000

BM11Z125 U MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRA
AE/SA-2S DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por
AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN 54-18,
que gestiona dos salidas por relé libres de tensión:
contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos
abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras
independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o
desactivar electroválvulas, etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la
instalación en caso de cortocircuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons

1,000      x 36,44000 = 36,44000
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especificacions del fabricant.

Subtotal: 36,44000 36,44000

COST DIRECTE 40,91500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,91500

P-205 EM11Z126 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS VIGILADAS
AE/SA-2SV DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por
AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-18,
que gestiona dos salidas supervisadas de relé.
Especial para ejecutar dos maniobras de evacuación
independientes (sirenas, campanas, etc.) según y
para qué hayan sido configuradas desde la central en
cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la
instalación en caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo reposo 1 mA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 27
mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 51,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,39000 = 0,39000

BM11Z126 U MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS VIGILADAS
AE/SA-2SV DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por
AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-18,
que gestiona dos salidas supervisadas de relé.
Especial para ejecutar  dos maniobras de evacuación
independientes (sirenas, campanas, etc.) según y
para qué hayan sido configuradas desde la central en
cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la
instalación en caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo reposo 1 mA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 27
mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons

1,000      x 46,99000 = 46,99000
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especificacions del fabricant.

Subtotal: 46,99000 46,99000

COST DIRECTE 51,46500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,46500

P-206 EM11Z127 u MODULO ALGORITMICO para compuerta
cortafuegos de GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por
AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-18,
que gestiona la salida supervisada del relé final de
carrera de la compuerta cortafuegos. Especial para
ejecutar maniobras según y para qué hayan sido
configuradas desde la central en cumplimiento de la
norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la
instalación en caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
Inclou módulo, rele, connexió cablejat, ajudes de
paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 49,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,39000 = 0,39000

BM11Z127 u MODULO ALGORITMICO para compuerta
cortafuegos de GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por
AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-18,
que gestiona la salida supervisada del relé final de
carrera de la compuerta cortafuegos. Especial para
ejecutar  maniobras según y para qué hayan sido
configuradas desde la central en cumplimiento de la
norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la
instalación en caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
Inclou módulo, rele, connexió cablejat, ajudes de
paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 45,00000 = 45,00000

Subtotal: 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 49,47500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,47500



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

P-207 EM11Z130 u MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT.
AE/SA-AB DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA
según norma EN 54-17:2004.
Unidad microprocesada que se intercala en un bucle
del sistema algorítmico, cada 23 equipos máximo,
determinado por normativa EN 54-14, creando
sectores. Su función es la de controlar la corriente
que circula por el bucle y si esta se incrementa,
sobrepas ando los parámetros que tiene
programados, abre la línea, aislando el resto del bucle
para que este siga funcionando.
Cuando la anomalía desaparece se repone
automáticamente restableciendo el normal
funcionamiento.
- Control de corriente bidireccional.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 26,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,39000 = 0,39000

BM11Z130 U MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT.
AE/SA-AB DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA
según norma EN 54-17:2004.
Unidad microprocesada que se intercala en un bucle
del sistema algorítmico, cada 23 equipos máximo,
determinado por normativa EN 54-14, creando
sectores. Su función es la de controlar la corriente
que circula por el bucle y si esta se incrementa,
sobrepas ando los parámetros que tiene
programados, abre la línea, aislando el resto del bucle
para que este siga funcionando.
Cuando la anomalía desaparece se repone
automáticamente restableciendo el normal
funcionamiento.
- Control de corriente bidireccional.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 22,29000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000
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COST DIRECTE 26,76500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,76500

P-208 EM11Z520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT
AE/SA-T DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Detector de calor fabricado por AGUILERA
ELECTRÓNICA según Norma UNE EN 54-5 con
certificado de conformidad CE y marca de calidad
AENOR. Unidad algorítmica direccionable que
gestiona dos parámetros de temperatura: Diferencial:
Toma medidas del incremento de temperatura en
tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que
detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la
central para que esta tome la decisión de alarma de
acuerdo con la programación hecha en cada caso.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 42,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 19,38000 = 3,48840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 7,78240 7,78240

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,39000 = 0,39000

BM112520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT
AE/SA-T DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Detector de calor fabricado por AGUILERA
ELECTRÓNICA según Norma UNE EN 54-5 con
certificado de conformidad CE y marca de calidad
AENOR. Unidad algorítmica direccionable que
gestiona dos parámetros de temperatura: Diferencial:
Toma medidas del incremento de temperatura en
tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que
detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la
central para que esta tome la decisión de alarma de
acuerdo con la programación hecha en cada caso.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 34,34000 = 34,34000

Subtotal: 34,73000 34,73000
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COST DIRECTE 42,51240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,51240

P-209 EM11Z5RF M Cable resistent al foc 2x1,5mm2
Cable manega resistent al foc 3 hores per instal.lació
de detecció d'incendis analogica, polsadors alarmes,
electroimans, sirenes exteriors i interiors de 2 x 1,5
mm2. amb aïllament, trenat i apantallat, de molt baixa
capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90,
segons norma UNE 23.007/2009 i UNE EN 50200,
temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Per anar muntat
a l'interior d'un tub. Inclós ajudes de paleta, accesoris
i elements de connexió i fixació. instal·lat i connectat.

Rend.: 1,219 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,005 /R x 19,38000 = 0,07949

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,005 /R x 21,47000 = 0,08806

BM11Z5RF m Cable resistent al foc 2X1,5 naranja de Plana
Fàbrega o similar
Cable manega resistent al foc 3 hores per instal.lació
de detecció d'incendis analogica, polsadors alarmes,
electroimans, sirenes exteriors i interiors de 2 x 1,5
mm. amb aïllament, trenat i apantallat, de molt baixa
capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90,
segons norma UNE 23.007/2009 i UNE EN 50200,
temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Per anar muntat
a l'interior d'un tub. Inclós ajudes de paleta, accesoris
i elements de connexió i fixació. instal·lat i connectat.

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

COST DIRECTE 1,14755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14755

P-210 EM12Z046 u CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLES
AE/SA-CTL DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Central microprocesada algorítmica, fabricadas por
AGUILERA ELECTRÓNICA y certificada según las
normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4,
controla individualmente todos los equipos que
componen las instalaciones de detección de
incendios. Central inteligente de control de incendios
con bus para conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL,
cada tarjeta controla 2 bucles algorítmicos
direccionables de 125 equipos cada uno, a los que se
conectan los detectores, pulsadores, módulos de
maniobras, de control y demás elementos que
configuran la instalación. Capacidad de control de
hasta 1000 equipos.
Para 250 equipos la central dispone de
microprocesador independiente.
Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterías de emergencia.
Capacidad para dos baterías de 12V/7 Ah.
Medidas 500x390x145mm

Rend.: 1,000 1.560,86 €
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Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 21,47000 = 53,67500

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 19,38000 = 48,45000

Subtotal: 102,12500 102,12500

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,73000 = 0,73000

BM12Z046 U CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLES
AE/SA-CTL DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Central microprocesada algorítmica, fabricadas por
AGUILERA ELECTRÓNICA y certificada según las
normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4,
controla individualmente todos los equipos que
componen las instalaciones de detección de
incendios. Central inteligente de control de incendios
con bus para conexión de 1 a  4 tarjetas AE/SA-CTL,
cada tarjeta controla 2 bucles algorítmicos
direccionables de 125 equipos cada uno, a los que se
conectan los detectores, pulsadores, módulos de
maniobras, de control y demás elementos que
configuran la instalación. Capacidad de control de
hasta 1000 equipos.
Para 250 equipos la central dispone de
microprocesador independiente.
Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterías de emergencia.
Capacidad para dos baterías de 12V/7 Ah.
Medidas 500x390x145mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 1.458,00000 = 1.458,00000

Subtotal: 1.458,00000 1.458,00000

COST DIRECTE 1.560,85500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.560,85500

P-211 EM12Z047 u BATERÍAS DE EMERGENCIA B/12-15 DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin
mantenimiento.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 91,96 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 21,47000 = 0,64410

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 19,38000 = 0,58140

Subtotal: 1,22550 1,22550

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,73000 = 0,73000

BM12Z047 U BATERÍAS DE EMERGENCIA  B/12-15 DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin
mantenimiento.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.
.

1,000      x 90,00000 = 90,00000

Subtotal: 90,00000 90,00000

COST DIRECTE 91,95550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,95550

P-212 EM12Z048 u PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST.
ALGORIT GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Dispositivo portátil indicado para programar el
número de codigos de la identificación de cada
equipo algoritmico que permite:
- Grabar la dirección del equipo.
- Leer la dirección almacenada.
- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led
del equipo.
El proceso de programación individual de cada
equipo se puede realizar también desde la propia
central algorítmica.
- Con batería alcalina de 9V.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 97,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 19,38000 = 7,75200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800

Subtotal: 16,34000 16,34000

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,73000 = 0,73000

BM12Z048 U PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST.
ALGORIT GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Dispositivo portátil indicado para programar el
número de codigos de la identificación de cada
equipo algoritmico que permite:
- Grabar la dirección del equipo.
- Leer la dirección almacenada.

1,000      x 80,00000 = 80,00000
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- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led
del equipo.
El proceso de programación individual de cada
equipo se puede realizar también desde la propia
central algorítmica.
- Con batería alcalina de 9V.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 97,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,07000

P-213 EM12Z049 u FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A
ALGORIT AE/SA-FA DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A
y 2A fabricadas según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de
indicaciones luminosas del estado general de la
fuente de alimentación, estado y carga de las baterías
y de los fusibles de salida según norma EN 54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas
contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta
microprocesada que mantiene informada a la central
algorítmica de su estado permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 527,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,650 /R x 21,47000 = 13,95550

A013M000 h Ajudant muntador 0,650 /R x 19,38000 = 12,59700

Subtotal: 26,55250 26,55250

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,73000 = 0,73000

BM12Z049 U UENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A
ALGORIT MODELO AE/SA-FA DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A
y 2A fabricadas según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de
indicaciones luminosas del estado general de la
fuente de alimentación, estado y carga de las baterías
y de los fusibles de salida según norma EN 54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas
contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta
microprocesada que mantiene informada a la central
algorítmica de su estado permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm

1,000      x 500,00000 = 500,00000
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Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabrican

Subtotal: 500,00000 500,00000

COST DIRECTE 527,28250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,28250

P-214 EM12Z050 u TARJETA DE 2 BUCLES 2 HILOS DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Unidad de control de 2 bucles algoritmicos, 125
equipos por bucle, capacidad 250 equipos.
Dispone de indicador luminoso para el control del
crrecto funcionamiento y las comunicaciones con los
equipos y la Central.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 271,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,38000 = 9,69000

Subtotal: 20,42500 20,42500

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,73000 = 0,73000

BM12Z050 U TARJETA DE 2 BUCLES 2 HILOS DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Unidad de control de 2 bucles algoritmicos, 125
equipos por bucle, capacidad 250 equipos.
Dispone de indicador luminoso para el control del
crrecto funcionamiento y las comunicaciones con los
equipos y la Central.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 271,15500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,15500

P-215 EM13Z321 u SIRENA ELECTRONICA CON FOCO EN 54-23
AE/V-ASFLXW DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y
EN-54-23 para montaje en pared. Tipo W-2.4-7.5.
Máxima altura de instalación 2,4 m, longitud de
cobertura 7,5 m. Tecnología led que garantiza una

Rend.: 1,000 84,03 €
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intensidad luminosa 0,4 lux/m2 en todo el área.
Nivel Sonoro 102dB(A)
Consumo máximo 37mA.
Protección IP65

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,65000 = 0,65000

BM13Z321 U SIRENA ELECTRONICA CON FOCO EN 54-23
AE/V-ASFLXW DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y
EN-54-23 para montaje en pared. Tipo W-2.4-7.5.
Máxima altura de instalación 2,4 m, longitud de
cobertura 7,5 m. Tecnología led que garantiza una
intensidad luminosa 0,4 lux/m2 en todo el área.
Nivel Sonoro 102dB(A)
Consumo máximo 37mA.
Protección IP65

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 79,29000 = 79,29000

Subtotal: 79,29000 79,29000

COST DIRECTE 84,02500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,02500

P-216 EM13Z325 u SIRENA CON FOCO PARA EXTERIOR AE/V-ASFE
DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena para exteriores con indicación luminosa de
leds.
Protección: IP65
Dimensiones: 201 x 230 x 60 mm.
Peso: 1.10 Kg.
Alimentación: 12 - 30 Vcc
Consumo: 90mA a 24 Vcc
Potencia acústica: 95dB a 1 m
Frecuencia: 3.1 - 3.8Khz
Rango temperatura: 40ºC a 85ºC
Medidas exteriores: 210 x 230 x 60 mm.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 36,05 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

BM13Z325 U SIRENA CON FOCO PARA EXTERIOR AE/V-ASFE
DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena para exteriores con indicación luminosa de
leds.
Protección: IP65
Dimensiones: 201 x 230 x 60 mm.
Peso: 1.10 Kg.
Alimentación: 12 - 30 Vcc
Consumo: 90mA a 24 Vcc
Potencia acústica: 95dB a 1 m
Frecuencia: 3.1 - 3.8Khz
Rango temperatura: 40ºC a 85ºC
Medidas exteriores: 210 x 230 x 60 mm.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.

1,000      x 31,96000 = 31,96000

Subtotal: 31,96000 31,96000

COST DIRECTE 36,04500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,04500

P-217 EM14Z1D4 u PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA
ALGORIT AE/SA-PT DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR
Unidad microprocesada direccionable fabricada
según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor
que al ser presionado a través de una lámina flexible
(queda enclavada sin que rompa), genera una señal
de alarma en la central.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el
propio módulo.
- Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm

Inclou ajudes, connexió cablejat, base, ajudes de
paleta, accessoris i elements de connexió i fixació.
Muntat segons especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 25,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BM14Z1D4 U PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA ALGORIT
Unidad microprocesada direccionable fabricada

1,000      x 21,30000 = 21,30000
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según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor
que al ser presionado a través de una lámina flexible
(queda enclavada sin que rompa), genera una señal
de alarma en la central.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el
propio módulo.
- Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm

Inclou ajudes, connexió cablejat, base, ajudes de
paleta, accessoris i elements de connexió i fixació.
Muntat segons especificacions del fabricant.

Subtotal: 21,30000 21,30000

COST DIRECTE 25,71500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,71500

P-218 EM14Z1D5 u BASE ALTA PARA PULSADOR 40 mm AE/V-PSBA
DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR

Inclou ajudes, connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació. Muntat
segons especificacions del fabricant.

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,001 /R x 19,38000 = 0,01938

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,001 /R x 21,47000 = 0,02147

Subtotal: 0,04085 0,04085

Materials

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

0,100      x 0,33000 = 0,03300

BM14Z1D5 U BASE ALTA PARA PULSADOR 40 mm AE/V-PSBA
DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR

Inclou ajudes, connexió cablejat, ajudes de paleta,
accessoris i elements de connexió i fixació. Muntat
segons especificacions del fabricant.

1,000      x 1,38000 = 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000

COST DIRECTE 1,45385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45385

P-219 EM151210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Rend.: 1,000 39,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 20,77000 = 4,15400

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 22,00000 = 0,44000

A013U001 h Ajudant 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 8,74000 8,74000

Materials

BAWS1210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de
retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació,
amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

1,000      x 30,42000 = 30,42000

Subtotal: 30,42000 30,42000

COST DIRECTE 39,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,16000

P-220 EM23Z500 U Armari per equips de proteccio contra incendis tipus
vertical, amb boca d'incendi Bie-25/20 m i espai per
extintor, polsador i alarma, de xapa pintada amb
epoxi, per col·locar empotrat, mides exteriors en mm.
555 de llarg x1360 d'alt x 250 ample, model F1-V de
AQL-Anber S.A. o equivalent, mides a confirmar
segons fabricant, model a validar per la propietat i la
DF, amb:
- Boca d'incendis Bie-25/20 m. equipada de 25 mm
de diametre, amb manega de 20 m de longitud,
segons normes UNE-23-403-89 i 23.091 i
senyalització segons Decret 1403/1986 (BOE 8/7/86),
porta abatible, guia per extracció manega,
devanadera circular, boquilla, lanza de 3 efectes,
racord, valvula de bola i manometre.
- Modul armari per extintor amb porta abatible,
- Modul armari per polsador i alarma, (polsador
exterior, alarma visual i acústica ubicada a l'exterior
fora de l'armari)

Inclos BIE-25, també totes les ajudes de paleta
necesaries, cablejat electric, forats per l'accionament
des de l'exterior del polsador, forats per l'alarma,
accesoris i elements de fixacio  i connexió.
No inclou el extintor, la sirena ni el polsador d'alarma.

Rend.: 1,000 511,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 19,38000 = 29,07000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 21,47000 = 32,20500

Subtotal: 61,27500 61,27500

Materials

BM23Z500 u Armari per equips de proteccio contra incendis tipus
vertical, amb boca d'incendi Bie-25/20 m i espai per
extintor, polsador i alarma, de xapa pintada amb
epoxi, per col·locar empotrat, mides exteriors en mm.
555 de llarg x1360 d'alt x 250 ample, model F1-V de
AQL-Anber S.A. o equivalent, mides a confirmar
segons fabricant, model a validar per la propietat i la

1,000      x 450,00000 = 450,00000
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DF, amb:
- Boca d'incendis Bie-25/20 m. equipada de 25 mm
de diametre, amb manega de 20 m de longitud,
segons normes UNE-23-403-89 i 23.091 i
senyalització segons Decret 1403/1986 (BOE 8/7/86),
porta abatible, guia per extracció manega,
devanadera circular, boquilla, lanza de 3 efectes,
racord, valvula de bola i manometre.
- Modul armari per extintor amb porta abatible,
- Modul armari per polsador i alarma, (polsador
exterior i alarma visual i acustica exterior)

Inclos BIE-25, també totes les ajudes de paleta
necesaries, cablejat electric, forats per l'accionament
des de l'exterior del polsador, forats per l'alarma
sonora, accesoris i elements de fixacio  i connexió.
No inclou el extintor, la sirena ni el polsador d'alarma.

Subtotal: 450,00000 450,00000

COST DIRECTE 511,27500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,27500

P-221 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

Rend.: 1,000 77,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 43,86000 = 43,86000

BM3A1000 u Armario para extintor para montar superficialmente 1,000      x 29,13000 = 29,13000

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 73,27000 73,27000

COST DIRECTE 77,35500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,35500

P-222 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Rend.: 1,000 127,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 19,38000 = 7,75200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800
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Subtotal: 16,34000 16,34000

Materials

BM3A1000 u Armario para extintor para montar superficialmente 1,000      x 29,13000 = 29,13000

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 81,85000 = 81,85000

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 111,26000 111,26000

COST DIRECTE 127,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,60000

P-223 EM31U61J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 48,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,100 /R x 20,73000 = 2,07300

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 20,77000 = 2,07700

Subtotal: 4,15000 4,15000

Materials

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 43,86000 = 43,86000

Subtotal: 44,14000 44,14000

COST DIRECTE 48,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,29000

P-224 EMD1Z005 U Detector IR Grau 2. doble mirall . Cobertura en ventall
de 12 m d'abast. Cortina 20 m opcional. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

Rend.: 2,188 38,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 2,21435

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 2,45315

Subtotal: 4,66750 4,66750

Materials

BMD1Z005 u Detector ANAR Grau 2. doble mirall . Cobertura en
ventall de 12 m d'abast. Cortina 20 m opcional.

1,000      x 34,00000 = 34,00000

Subtotal: 34,00000 34,00000
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COST DIRECTE 38,66750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,66750

P-225 EMD2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43
,Certificat EN50131-2-6. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat

Rend.: 1,387 17,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 3,49315

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 3,86986

Subtotal: 7,36301 7,36301

Materials

BDM2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43
,Certificat EN50131-2-6

1,000      x 10,53000 = 10,53000

Subtotal: 10,53000 10,53000

COST DIRECTE 17,89301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,89301

P-226 EMD2Z007 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43
,Certificat EN50131-2-6, per actuar sobre bunzidors
de portes. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat

Rend.: 1,387 17,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 3,49315

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 3,86986

Subtotal: 7,36301 7,36301

Materials

BDM2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43
,Certificat EN50131-2-6

1,000      x 10,53000 = 10,53000

Subtotal: 10,53000 10,53000

COST DIRECTE 17,89301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,89301

P-227 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,157 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,38000 = 0,25125

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 21,47000 = 0,27835

Subtotal: 0,52960 0,52960

Materials

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 +
2x0,75 mm2

1,050      x 0,55000 = 0,57750
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Subtotal: 0,57750 0,57750

COST DIRECTE 1,10710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10710

P-228 EMSB32P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 19,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 4,29400 4,29400

Materials

BMSB32P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 11,20000 = 11,20000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,100      x 1,96000 = 4,11600

Subtotal: 15,31600 15,31600

COST DIRECTE 19,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,61000

P-229 EMSB56P1 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 4,29400 4,29400

Materials

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,200      x 1,96000 = 4,31200

BMSB56P0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 11,20000 = 11,20000

Subtotal: 15,51200 15,51200

COST DIRECTE 19,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80600

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

P-230 EMSB76P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 4,29400 4,29400

Materials

BMSB76P0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

1,000      x 11,20000 = 11,20000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,200      x 1,96000 = 4,31200

Subtotal: 15,51200 15,51200

COST DIRECTE 19,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80600

P-231 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 17,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

Subtotal: 4,29400 4,29400

Materials

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 10,52000 = 10,52000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,500      x 1,96000 = 2,94000

Subtotal: 13,46000 13,46000

COST DIRECTE 17,75400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75400

P-232 EMSBCWP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 20,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400
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Subtotal: 4,29400 4,29400

Materials

BMSBCWP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 11,20000 = 11,20000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,500      x 1,96000 = 4,90000

Subtotal: 16,10000 16,10000

COST DIRECTE 20,39400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39400

P-233 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 27,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 21,47000 = 4,29400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,38000 = 3,87600

Subtotal: 8,17000 8,17000

Materials

BN316420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

COST DIRECTE 27,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,01000

P-234 EN422677 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 44,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,38000 = 1,93800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 21,47000 = 2,14700

Subtotal: 4,08500 4,08500

Materials

BN422670 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),

1,000      x 40,14000 = 40,14000
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anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

Subtotal: 40,14000 40,14000

COST DIRECTE 44,22500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,22500

P-235 EN422687 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 46,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,38000 = 2,90700

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 6,12750 6,12750

Materials

BN422680 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma
UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de
40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100
micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca

1,000      x 40,14000 = 40,14000

Subtotal: 40,14000 40,14000

COST DIRECTE 46,26750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,26750

P-236 EP134105 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada

Rend.: 1,000 38,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,38000 = 9,69000

Subtotal: 20,42500 20,42500

Materials

BP134100 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base
metàl·lica i envoltant de material plàstic

1,000      x 17,92000 = 17,92000

Subtotal: 17,92000 17,92000
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COST DIRECTE 38,34500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,34500

P-237 EP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de
tipus universal, amb tapa, de preu econòmic,
encastada

Rend.: 1,000 18,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 21,47000 = 3,64990

A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 19,38000 = 2,57754

Subtotal: 6,22744 6,22744

Materials

BP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de
tipus universal, amb tapa, de preu econòmic, per a
encastar

1,000      x 11,95000 = 11,95000

Subtotal: 11,95000 11,95000

COST DIRECTE 18,17744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17744

P-238 EP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de
petaca incorporat. Diagrama polar carioide. Banda de
freqüències de 863-865 MHz (UHF). Selecció de fins
a 16 canals (8 simultanis). Resposta en freqüència de
50 a 18.000 Hz. Potència de portadora 20 mW.
Sistema de modulació PLL. Alimentació piles 2 x AA.
Indicador de funcionament i de bateria baixa. Inclou
diadema, pantalla paravent i funda per a l'emissor.
Compatible amb receptors US-902DC i US-8001DC.
Model OPTIMUS ref. PT850BC + CX504. Instal·lat i
connectat.

Rend.: 1,000 195,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 10,21250 10,21250

Materials

BP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de
petaca incorporat. Diagrama polar carioide. Banda de
freqüències de 863-865 MHz (UHF). Selecció de fins
a 16 canals (8 simultanis). Resposta en freqüència de
50 a 18.000 Hz. Potència de portadora 20 mW.
Sistema de modulació PLL. Alimentació piles 2 x AA.
Indicador de funcionament i de bateria baixa. Inclou
diadema, pantalla paravent i funda per a l'emissor.
Compatible amb receptors US-902DC i US-8001DC.
Model OPTIMUS ref. PT850BC + CX504. Instal·lat i
connectat.

1,000      x 185,00000 = 185,00000

Subtotal: 185,00000 185,00000
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COST DIRECTE 195,21250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,21250

P-239 EP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4
sortides. Amb 4 entrades d'àudio seleccionables
micro / línia amb alimentació phantom i equalització
de tres bandes, 4 entrades de línia, 1 entrada de
àudio amb prioritat, selectors de zona de sortida per a
cada entrada d'àudio, controls de volum independents
per a totes les entrades i sortides d'àudio, controls de
to independents per a totes les sortides d'àudio i
altaveu monitor amb selector de zona i control de
volum. L'equip es pot completar amb el pupitre
microfònic PM-4Z que permet enviar avisos en directe
a qualsevol zona o als totes elles, i el comandament
de control mural WP-1 per ajustar a distància el volum
de les sortides i / o connectar de forma remota un
micròfon o font d'àudio. Model OPTIMUS ref. PM-804

Rend.: 1,000 386,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 10,21250 10,21250

Materials

BP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4
sortides. Amb 4 entrades d'àudio seleccionables
micro / línia amb alimentació phantom i equalització
de tres bandes, 4 entrades de línia, 1 entrada de
àudio amb prioritat, selectors de zona de sortida per a
cada entrada d'àudio, controls de volum independents
per a totes les entrades i sortides d'àudio, controls de
to independents per a totes les sortides d'àudio i
altaveu monitor amb selector de zona i control de
volum. L'equip es pot completar amb el pupitre
microfònic PM-4Z que permet enviar avisos en directe
a qualsevol zona o als totes elles, i el comandament
de control mural WP-1 per ajustar a distància el volum
de les sortides i / o connectar de forma remota un
micròfon o font d'àudio. Model OPTIMUS ref. PM-804

1,000      x 376,00000 = 376,00000

Subtotal: 376,00000 376,00000

COST DIRECTE 386,21250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,21250

P-240 EP31ZGYM u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de
100 V, 70 V, 50 V, o de baixa impedància (4, 8 i 16
ohm). Disposa d'entrades de programa i de prioritat (0
dBu i 600 ohm), amb control de volum independent.
Incorpora la funció de seguretat d'avisos i circuits de
protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i contra
curtcircuit a la línia d'altaveus. Connector RJ de
connexió amb carta supervisora de línies. Ocupa 2
unitats d'altura en rack de 19 ''. Model OPTIMUS ref.
UP-367.r. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 845,21 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500

Subtotal: 10,21250 10,21250

Materials

BP31Z3R4 u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de
100 V, 70 V, 50 V, o de baixa impedància (4, 8 i 16
ohm). Disposa d'entrades de programa i de prioritat (0
dBu i 600 ohm), amb control de volum independent.
Incorpora la funció de seguretat d'avisos i circuits de
protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i contra
curtcircuit a la línia d'altaveus. Connector RJ de
connexió amb carta supervisora de línies. Ocupa 2
unitats d'altura en rack de 19 ''. Model OPTIMUS ref.
UP-367.r. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

1,000      x 835,00000 = 835,00000

Subtotal: 835,00000 835,00000

COST DIRECTE 845,21250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 845,21250

P-241 EP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda
d'UHF (863 - 865 *MHz), amb possibilitat de 16
canals diferents (8 simultanis) i recepció
*superheterodina amb diversitat (tecnologia de síntesi
PLL multicanal). Sensibilitat de recepció -107 dBm.
Relació senyal soroll superior a 105 dB, THD inferior
al 0,6%. Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz.
Disposa de pantalla multifunció LCD, controls de
volum, d'engegada, selecció de canal i nivell de
silenciador. Sortides d'àudio independents (XLR3,
simètrica) i de mescla (jack 6,35 mm, asimètrica).
Inclou dues antenes, alimentador i cable de connexió
d'àudio. Acabat metàl·lic, color gris plata. Dimensions
480 x 45 x 232 mm. Format per *rack estàndard de
19'', 1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. US-902DC
o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 297,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 19,38000 = 4,84500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 21,47000 = 5,36750

Subtotal: 10,21250 10,21250

Materials

BP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda
d'UHF (863 - 865 *MHz), amb possibilitat de 16
canals diferents (8 simultanis) i recepció
*superheterodina amb diversitat (tecnologia de síntesi
PLL multicanal). Sensibilitat de recepció -107 dBm.
Relació senyal soroll superior a 105 dB, THD inferior
al 0,6%. Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz.
Disposa de pantalla multifunció LCD, controls de
volum, d'engegada, selecció de canal i nivell de
silenciador. Sortides d'àudio independents (XLR3,
simètrica) i de mescla (jack 6,35 mm, asimètrica).

1,000      x 286,97000 = 286,97000
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Inclou dues antenes, alimentador i cable de connexió
d'àudio. Acabat metàl·lic, color gris plata. Dimensions
480 x 45 x 232 mm. Format per *rack estàndard de
19'', 1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. US-902DC
o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

Subtotal: 286,97000 286,97000

COST DIRECTE 297,18250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,18250

P-242 EP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o
desactivar tots els elements instal·lats en l'armari-rack
de megafonia. Ocupa 2 o d'altura. Model OPTIMUS
xarxa. Z-45 o similar. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 83,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 20,77000 = 3,11550

Subtotal: 6,22500 6,22500

Materials

BP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o
desactivar tots els elements instal·lats en l'armari-rack
de megafonia. Ocupa 2 o d'altura. Model OPTIMUS
xarxa. Z-45 o similar. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat.

1,000      x 77,16000 = 77,16000

Subtotal: 77,16000 77,16000

COST DIRECTE 83,38500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,38500

P-243 EP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD
àudio/MP3, connector USB, en un xassís per rack
normalitzat de 19’’, d'1 unitat d'altura. Model
OPTIMUS ref. W115o similar. Inclou accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i sconnectat.

Rend.: 1,000 493,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,4237 /R x 20,77000 = 29,57025

A013U001 h Ajudant 1,603 /R x 20,73000 = 33,23019

Subtotal: 62,80044 62,80044

Materials

BP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD
àudio/MP3, connector USB, en un xassís per rack
normalitzat de 19’’, d'1 unitat d'altura. Model
OPTIMUS ref. W115o similar. Inclou accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i sconnectat.

1,000      x 431,00000 = 431,00000

Subtotal: 431,00000 431,00000
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COST DIRECTE 493,80044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 493,80044

P-244 EP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment,
coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 0.5´´ de diàmetre de
l'altaveu d'aguts, de 10 W RMS de potència, per a
línia de 100 V, nivell de pressió sonora 103 dB,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 109,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 19,38000 = 7,75200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 21,47000 = 8,58800

Subtotal: 16,34000 16,34000

Materials

BP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment,
coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de
diàmetre de l'altaveu de greus i 0.5´´ de diàmetre de
l'altaveu d'aguts, de 10 W RMS de potència, per a
línia de 100 V, nivell de pressió sonora 103 dB

1,000      x 92,70000 = 92,70000

Subtotal: 92,70000 92,70000

COST DIRECTE 109,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,04000

P-245 EP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS
en línia de 100 V. Incorpora un woofer de 8´´ i un
tweeter d'1´´. Té una sensibilitat de 91 dB SPL a 1 W,
1 m i 1 kHz, i una pressió acústica màxima de 109
dB. La seva resposta en freqüència és de 60 a 18.000
Hz i la freqüència de tall entre vies (Crossover) se
situa en 3,5 kHz. Té unes dimensions de 260 x 450 x
250 mm i un pes de 7 Kg. Acabada en plàstic color
negre. Muntatge mitjançant suport orientable. Model
OPTIMUS ref. BS-60BP o similar. Inclou accessoris
de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

Rend.: 1,000 248,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 20,77000 = 16,61600

A013H000 h Ajudant electricista 0,800 /R x 19,34000 = 15,47200

Subtotal: 32,08800 32,08800

Materials

BP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS
en línia de 100 V. Incorpora un woofer de 8´´ i un
tweeter d'1´´. Té una sensibilitat de 91 dB SPL a 1 W,
1 m i 1 kHz, i una pressió acústica màxima de 109
dB. La seva resposta en freqüència és de 60 a 18.000
Hz i la freqüència de tall entre vies (Crossover) se
situa en 3,5 kHz. Té unes dimensions de 260 x 450 x
250 mm i un pes de 7 Kg. Acabada en plàstic color
negre. Muntatge mitjançant suport orientable. Model
OPTIMUS ref. BS-60BP o similar. Inclou accessoris
de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

1,000      x 216,00000 = 216,00000
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Subtotal: 216,00000 216,00000

COST DIRECTE 248,08800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,08800

P-246 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 19,34000 = 0,29010

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,47000 = 0,32205

Subtotal: 0,61215 0,61215

Materials

BP411240 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més
trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una
impedància de 75 Ohm

1,020      x 0,70000 = 0,71400

Subtotal: 0,71400 0,71400

COST DIRECTE 1,32615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,32615

P-247 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,38000 = 0,29070

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 21,47000 = 0,32205

Subtotal: 0,61275 0,61275

Materials

BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 0,71000 = 0,74550

Subtotal: 0,74550 0,74550
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COST DIRECTE 1,35825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35825

P-248 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària,
col·locat

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 21,47000 = 0,64410

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 19,38000 = 0,58140

Subtotal: 1,22550 1,22550

Materials

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000      x 8,95000 = 8,95000

Subtotal: 8,95000 8,95000

COST DIRECTE 10,17550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17550

P-249 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,38000 = 0,29070

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 21,47000 = 0,32205

Subtotal: 0,61275 0,61275

Materials

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

COST DIRECTE 0,88275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88275

P-250 EP49Z010 m CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m. Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,38000 = 0,29070

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 21,47000 = 0,32205

Subtotal: 0,61275 0,61275

Materials

BP49Z010 u CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m. 0,000      x 63,70000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 0,61275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61275

P-251 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 21,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 21,47000 = 4,72340

Subtotal: 4,72340 4,72340

Materials

BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 17,04000 = 17,04000

Subtotal: 17,04000 17,04000

COST DIRECTE 21,76340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76340

P-252 EP73Z451 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent
la confecció de registres i emisió de certificació pel
distribuIdor oficial.

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 19,38000 = 0,29070

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,47000 = 0,32205

BEP7Z345 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent
la confecció de registres i emisió de certificació pel
distribuIdor oficial.

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 3,61275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61275

P-253 EP74J511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24
unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura desmuntable, col·locat

Rend.: 1,000 812,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 19,38000 = 19,38000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,47000 = 21,47000
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Subtotal: 40,85000 40,85000

Materials

BP74J510 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´,
de 24 unitats d'alçària, de 1200x600x800 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura desmuntable

1,000      x 771,68000 = 771,68000

Subtotal: 771,68000 771,68000

COST DIRECTE 812,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 812,53000

P-254 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb
norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat
superficialment i connectat

Rend.: 1,000 298,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 19,38000 = 77,52000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 21,47000 = 85,88000

Subtotal: 163,40000 163,40000

Materials

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma
IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA
i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE
802.3 af, per a ús interior

1,000      x 135,07000 = 135,07000

Subtotal: 135,07000 135,07000

COST DIRECTE 298,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,47000

P-255 EP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45
sense pantalla premontados model R&M Freenet
Cat6 o equivalent.
Construït en acer galvanitzat amb frontal d'ABS,
lliure d'halògens (DIN/VDE 0472/815)
Sense cable de connexió a terra.
Amb safata portacables per evitar tensions
mecàniques en les connexions.
Compatible amb el nivell 1 de seguretat R&M
Freenet mitjançant els clip de colors per Snap-In

Rend.: 2,019 133,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 19,38000 = 1,60300

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,47000 = 10,63398
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Subtotal: 12,23698 12,23698

Materials

BP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45
sense pantalla premontados model R&M Freenet
Cat6 o equivalent.
Construït en acer galvanitzat amb frontal d'ABS,
lliure d'halògens (DIN/VDE 0472/815)
Sense cable de connexió a terra.
Amb safata portacables per evitar tensions
mecàniques en les connexions.
Compatible amb el nivell 1 de seguretat R&M
Freenet mitjançant els clip de colors per Snap-In

1,000      x 121,00000 = 121,00000

Subtotal: 121,00000 121,00000

COST DIRECTE 133,23698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,23698

P-256 F219ZZPA m2 Reposició de paviment existent de qualsevol tipus,
situats a la vorera, plaça, asfalt, rampes ... que estigui
afectat per les obres de recolocació de l'enllumenat
exterior existent. De les mateixes característiques,
material, dimensions, color, que l'existent a la zona
d'intervenció. Inclou tots els materials auxiliars, capa
de nivel·lació, morters, ciments, sorra, col·locat a truc
de maceta o el necessari, rejuntat de peces, beurada,
polit, neteja de peces, eliminació de restes i acabat
del paviment fins aprovació de la DF.

Rend.: 1,000 32,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,38000 = 4,59500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 20,77000 = 6,23100

Subtotal: 10,82600 10,82600

Materials

B219ZZPA m2 Reposició de paviment de vorera de panot o paviment
existent de qualsevol tipus, situats a la vorera, plaça,
... que estigui afectat per les obres de l'escomesa
d'incendis. De les mateixes característiques, material,
dimensions, color,  que l'existent a la zona
d'intervenció. Inclou tots els materials auxiliars, capa
de nivelació, morters, ciments, sorra, col·locat a truc
de maceta o el necessari, rejuntat de peces, beurada,
polit, neteja de peces, eliminació de restes i acabat
del paviment fins aprovació de la DF.

1,000      x 15,00000 = 15,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 116,11000 = 0,34833

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,050      x 19,11000 = 0,95550

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,88000 = 0,01880

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,040      x 140,40267 = 5,61611

Subtotal: 21,93874 21,93874
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COST DIRECTE 32,76474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,76474

P-257 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 185,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,250 /R x 18,38000 = 22,97500

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 18,93000 = 47,32500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,47000 = 10,73500

Subtotal: 81,03500 81,03500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,600 /R x 53,74000 = 32,24400

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 /R x 60,07000 = 30,03500

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 2,500 /R x 16,71000 = 41,77500

Subtotal: 104,05400 104,05400

COST DIRECTE 185,08900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,08900

P-258 F961C59A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de
forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida,
de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Rend.: 1,000 77,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,522 /R x 18,38000 = 9,59436

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 20,77000 = 4,92249

Subtotal: 14,51685 14,51685

Materials

B9613590 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb
dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de
12x30 cm

1,050      x 55,01000 = 57,76050

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0858      x 64,21000 = 5,50922

Subtotal: 63,26972 63,26972

COST DIRECTE 77,78657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,78657
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P-259 F9F5SG02 m Subministrament i col·locació de peces de formigó de
forma rectangular 60x 30 cm i 3,5 cm de gruix, preu
superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert
de junts, col·locades en perimetre de paviment
repicat. S'inclou p.p. de talls de peces per adaptació
en pilars i muntants.

Rend.: 1,000 62,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,38000 = 8,27100

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,800 /R x 20,77000 = 16,61600

Subtotal: 24,88700 24,88700

Materials

B9FA6333 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x30 cm i 3,5
cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura abuixardada, preu superior

1,050      x 31,52000 = 33,09600

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 19,11000 = 0,32487

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 81,68440 = 4,11689

Subtotal: 37,53776 37,53776

COST DIRECTE 62,42476
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,42476

P-260 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 51,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,38000 = 18,38000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 20,77000 = 20,77000

Subtotal: 39,15000 39,15000

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,001      x 0,20000 = 1,60020

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,17000 = 1,17819

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 66,93000 = 8,83476

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 19,11000 = 0,23314

Subtotal: 11,84629 11,84629

COST DIRECTE 50,99629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,99629
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P-261 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,177 95,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 18,38000 = 21,86236

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 20,77000 = 24,70518

Subtotal: 46,56754 46,56754

Materials

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,67000 = 1,68169

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,649      x 66,93000 = 43,43757

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 17,19000 = 0,47273

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,20000 = 3,59940

Subtotal: 49,19139 49,19139

COST DIRECTE 95,75893
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,75893

P-262 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 40x40, de
fosa ductil B-125 amb inscrició o logo de l'Ajuntament
de Terrassa, segons detall del plec de condicions de
l'Ajuntament. Col·locat amb morter

Rend.: 1,000 32,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,38000 = 6,43300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 20,77000 = 7,26950

Subtotal: 13,70250 13,70250

Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 18,49000 = 18,49000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 37,18000 = 0,15616

Subtotal: 18,64616 18,64616

COST DIRECTE 32,34866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,34866

P-263 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 60x60, de
fosa ductil B-125 amb inscrició o logo de l'Ajuntament,
segons detall del plec de condicions de l'Ajuntament.
Col·locat amb morter

Rend.: 1,000 61,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 20,77000 = 9,34650

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 18,38000 = 8,27100

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,61750 17,61750

Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 44,00000 = 44,00000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 37,18000 = 0,23423

Subtotal: 44,23423 44,23423

COST DIRECTE 61,85173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,85173

P-264 FHR0Z3E U Formació de dau de formigo segons especificacións
del fabricant de la columna existent a desplaçar,
accesoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

Rend.: 1,000 136,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 19,34000 = 38,68000

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 21,47000 = 42,94000

Subtotal: 81,62000 81,62000

Materials

BHR0Z3E1 u Formació de dau de formigo segons especificacións
del fabricant de la columna existent a desplaçar,
accesoris de fixació i connexió. Instal·lada i
connectada.

1,000      x 55,00000 = 55,00000

Subtotal: 55,00000 55,00000

COST DIRECTE 136,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,62000

I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,160 /R x 19,38000 = 3,10080

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 21,47000 = 1,71760

Subtotal: 4,81840 4,81840

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,040 /R x 36,20000 = 1,44800

Subtotal: 1,44800 1,44800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07228

COST DIRECTE 6,33868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33868

I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

Rend.: 1,000 0,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,10000

P-265 K166CC03 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans
manuals, fins a descobrir instal·lació existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

Rend.: 1,000 88,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,38000 = 55,14000

Subtotal: 55,14000 55,14000

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 2,000 /R x 16,71000 = 33,42000

Subtotal: 33,42000 33,42000

COST DIRECTE 88,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,56000

P-266 K166CC04 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans
manuals, fins a descobrir estructura existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

Rend.: 1,000 101,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 18,38000 = 64,33000
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Subtotal: 64,33000 64,33000

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 2,250 /R x 16,71000 = 37,59750

Subtotal: 37,59750 37,59750

COST DIRECTE 101,92750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,92750

P-267 K168CC01 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase
fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

Rend.: 1,000 53,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,38000 = 36,76000

Subtotal: 36,76000 36,76000

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,000 /R x 16,71000 = 16,71000

Subtotal: 16,71000 16,71000

COST DIRECTE 53,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,47000

P-268 K168CC02 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase
fins a descobrir instal·lació existent, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

Rend.: 1,000 71,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 18,38000 = 45,95000

Subtotal: 45,95000 45,95000

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,500 /R x 16,71000 = 25,06500

Subtotal: 25,06500 25,06500

COST DIRECTE 71,01500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,01500

P-269 K211SG05 u Enderroc d'edificació de magatzem per a producte
químic, amb estructura d'obra de fàbrica, sense
enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

Rend.: 1,000 177,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,77000 = 20,77000

A0150000 h Manobre especialista 2,240 /R x 18,93000 = 42,40320
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Subtotal: 63,17320 63,17320

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,560 /R x 17,59000 = 9,85040

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,560 /R x 82,11000 = 45,98160

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,560 /R x 95,25000 = 53,34000

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,560 /R x 7,43000 = 4,16080

Subtotal: 113,33280 113,33280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94760

COST DIRECTE 177,45360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,45360

P-270 K214SG01 m2 Enderroc de llosa en voladís de formigó armat, a mà i
amb compressor i/o amb martell pneumàtic, i càrrega
manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 50,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 18,93000 = 17,03700

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 21,12000 = 4,22400

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 18,38000 = 12,86600

Subtotal: 34,12700 34,12700

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 72,48000 = 7,24800

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 7,43000 = 1,48600

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,450 /R x 17,59000 = 7,91550

Subtotal: 16,64950 16,64950

COST DIRECTE 50,77650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,77650

P-271 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb disc de diamant i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 620,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,93000 = 18,93000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,77000 = 20,77000

Subtotal: 39,70000 39,70000

Maquinària

C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb disc de diamant

1,000 /R x 560,00000 = 560,00000

Subtotal: 560,00000 560,00000

Materials

B0111000 m3 Aigua 3,000      x 1,88000 = 5,64000

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 7,79000 = 15,58000
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Subtotal: 21,22000 21,22000

COST DIRECTE 620,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 620,92000

P-272 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb
serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 693,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 20,77000 = 20,77000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,93000 = 18,93000

Subtotal: 39,70000 39,70000

Maquinària

C200KF00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o
armat amb fil de diamant

1,000 /R x 600,00000 = 600,00000

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

1,000 /R x 9,62000 = 9,62000

Subtotal: 609,62000 609,62000

Materials

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

5,000      x 7,79000 = 38,95000

B0111000 m3 Aigua 3,000      x 1,88000 = 5,64000

Subtotal: 44,59000 44,59000

COST DIRECTE 693,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 693,91000

P-273 K215SG11 m2 Repicat de paviment, fins a descobrir la
impermeabilització existent, sobre sostre de sala de
les instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 29,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,945 /R x 18,38000 = 17,36910

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 18,93000 = 5,67900

Subtotal: 23,04810 23,04810

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,350 /R x 17,59000 = 6,15650

Subtotal: 6,15650 6,15650

COST DIRECTE 29,20460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,20460
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P-274 K21ASG06 m2 Arrencada de full i bastiment de fusteries d'alumini
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual o
mecànica sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 18,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,38000 = 18,38000

Subtotal: 18,38000 18,38000

COST DIRECTE 18,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38000

P-275 K21BSG02 u Arrencada d'escala metàl·lica formada per perfils
UPN300 i religa, a mà i amb compressor i/o amb
martell pneumàtic, i càrrega manual o mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 479,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 18,000 /R x 18,38000 = 330,84000

A0125000 h Oficial 1a soldador 6,000 /R x 21,12000 = 126,72000

Subtotal: 457,56000 457,56000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 3,000 /R x 7,43000 = 22,29000

Subtotal: 22,29000 22,29000

COST DIRECTE 479,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,85000

P-276 K21BSG03 m Desmuntatge de barana metàl·lica d'escala formada
per platines de 100X8 mm cada 10 cm,i muntants,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,38000 = 3,67600

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,250 /R x 21,12000 = 5,28000

A0135000 h Ajudant soldador 0,150 /R x 19,46000 = 2,91900

Subtotal: 11,87500 11,87500

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,150 /R x 7,43000 = 1,11450

Subtotal: 1,11450 1,11450

COST DIRECTE 12,98950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98950
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P-277 K21BSG04 m2 Arrencada de reixa metàl·lica tipus simple torsió, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual o
mecànica sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 21,12000 = 1,05600

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 19,46000 = 0,97300

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,38000 = 3,67600

Subtotal: 5,70500 5,70500

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,43000 = 0,37150

Subtotal: 0,37150 0,37150

COST DIRECTE 6,07650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07650

P-278 K21CSG07 m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusteria
d'alumini, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 0,300 /R x 23,13000 = 6,93900

Subtotal: 6,93900 6,93900

COST DIRECTE 6,93900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93900

P-279 K21FSG08 u Arrencada de tubs muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 199,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,000 /R x 18,38000 = 91,90000

A012J000 h Oficial 1a lampista 5,000 /R x 21,47000 = 107,35000

Subtotal: 199,25000 199,25000

COST DIRECTE 199,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,25000

P-280 K21FSG09 u Formació de forats en tancament prefabricat de
formigó de façana existent i interior de piscina format
per tancament de plaques de guix laminat enrajolat o
pintat, per a posterior col·locació de platines en els
pilars. S'inclou medis auxiliars per treballs en alçada.
S'nclou càrrega manual de runa o mecànica sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 750,58 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 9,000 /R x 18,38000 = 165,42000

A012J000 h Oficial 1a lampista 9,000 /R x 21,47000 = 193,23000

Subtotal: 358,65000 358,65000

Partides d'obra

I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

50,000      x 6,33868 = 316,93400

I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

750,000      x 0,10000 = 75,00000

Subtotal: 391,93400 391,93400

COST DIRECTE 750,58400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,58400

P-281 K21FSG10 u Desmuntatge de reixa de ventilació i panell de façana
on s'ubica, amb mitjans manuals i mecànics, i acopi
en obra per a posterior muntatge.

Rend.: 1,000 210,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 1,000 /R x 21,12000 = 21,12000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,38000 = 36,76000

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 21,47000 = 42,94000

Subtotal: 100,82000 100,82000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 7,43000 = 7,43000

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 51,05000 = 102,10000

Subtotal: 109,53000 109,53000

COST DIRECTE 210,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,35000

P-282 KAVVSG05 u C01. Tendal vertical guiat amb cables dac'er
inoxidable, accionament elèctric amb motors
mecànics (MO) per a accionar amb pulsador des de
interior amb el polsador interior, realitzat amb teixit
SOLTIS 96 o equivalent de color a definir per a la DF
microperforat format per fils de polièster, amb

Rend.: 1,000 698,85 €
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comportament tèrmic per a detenir la calor i radiació
solar (95%), que permet el pas de llum i visibilitat a
l'exterior. S'inclouen ferratges, elements de subjecció
i remats, així com la instal·lació elèctrica i de
l'automatisme MATTE per al seu ús.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,500 /R x 19,38000 = 9,69000

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 19,34000 = 2,90100

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 20,77000 = 10,38500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,47000 = 3,22050

Subtotal: 26,19650 26,19650

Materials

BAVVSOL96 m2 Tendal vertical guiat amb cables dac'er inoxidable,
accionament elèctric amb motors mecànics (MO) per
a accionar amb pulsador des de interior amb el
polsador interior, realitzat amb teixit SOLTIS 96 o
equivalent de color a definir per a la DF microperforat
format per fils de polièster, amb comportament tèrmic
per a detenir la calor i radiació solar (95%), que
permet el pas de llum i visibilitat a l'exterior.

9,000      x 50,85000 = 457,65000

EAWCSOL9 u Motor mecànic per accionament de tendal SOLTIS 96 1,000      x 122,00000 = 122,00000

EAWSOL96 u Agurpador MA-TTE 1,000      x 93,00000 = 93,00000

Subtotal: 215,00000 215,00000

COST DIRECTE 698,84650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 698,84650

P-283 M9RHSG03 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8
a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat
en calent, sense afectació de la base, inclòs
requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

Rend.: 1,000 231,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 18,38000 = 11,94700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,650 /R x 20,77000 = 13,50050

A0150000 h Manobre especialista 0,650 /R x 18,93000 = 12,30450

Subtotal: 37,75200 37,75200

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,650 /R x 17,59000 = 11,43350

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,650 /R x 9,86000 = 6,40900

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

0,180 /R x 52,76000 = 9,49680

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,650 /R x 9,03000 = 5,86950

Subtotal: 33,20880 33,20880

Materials
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B9H21100 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

200,000      x 0,79000 = 158,00000

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,270      x 8,99000 = 2,42730

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,300      x 0,26000 = 0,33800

Subtotal: 160,76530 160,76530

COST DIRECTE 231,72610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,72610

P-284 PPAUZSBR PA Partida alçada d'abonament integra pel materia i
treball de connexió de brunzidor i contactes
magnetics portes a circuit de força més pròxim. Inclou
cablejat, canaletes, accessoris de fixació i connexió.

Rend.: 1,000 80,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-285 PPAUZSE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels de
connexionat de punts de detecció i seguretat a
centraleta existent. Inclou configuració i comprovació
del correcte funcionament del sistema.

Rend.: 1,000 140,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-286 PPAUZTE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de
connexionat de punts RJ-45 de la zona ampliada a
rack existent.

Rend.: 1,000 125,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-287 PPSEGSAL pa Seguretat i Salut Rend.: 1,000 6.075,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-288 XPAUU175 PA Emplet, peça especial per acoplar nova canonada
PVC de diam 125 a canonada existent de PVC de
300-400.
Inclou treballs necessaris, ajudes de paleta,
accessoris i peces especials per connexió.

Rend.: 1,000 65,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-289 XPAUU199 PA Partida alçada abonament integra pels treballs i
accessoris necessaris per les diferents connexions de
la nova xarxa de sanejament a la xarxa de
sanejament existent. Inclòs connexionat de trams
vistos, encastats, passatubs necessaris, ajudes de
paleta, accessoris, suport canononades, colzes,
reposició d'elements, peces especials per connexió,
comprovació estanqüeitat... fins deixar la instal·lació
acabada i en funcionament segons el CTE DB HS5
d'evacuació d'aigües.

Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-290 XPAUUINC PA Partida alçada d'abonament intrega per les feines de
connexionat de la nova instal·lació de BIEs a la xarxa
existent. Inclou treballs de buidat i omplerta de la
instal·lació en cas necessari, ajudes de paleta,
accesoris i elements necessaris per deixar la

Rend.: 1,000 150,00 €
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instal·lació totalment operativa.

______________________________________________________________________________________________________________

P-291 XPAUZFR0 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de
connexionat de la nova instal·lació de fontaneria a la
xarxa existent. Inclou injerto, peça especial de
connexionat entre la nova xarxa i la existent segons
diam, ajudes de paleta, peces especials, colzes,
proves d'estanqüeitat, ... fins deixar tota la instal·lació
de fontaneria operativa.

Rend.: 1,000 180,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171

PARTIDES ALÇADES

EEG4Z034 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de
substitucio de la tuberia d'aigua de la planta
refredadora existent de galletti. Inclou els treballs de:
- Treballs de buidat i reomplerta de l'aigua de la
instal·lació.
- Retirada de tubs actuals.
- Reconexió dels nou tubs en els punts actuals
interiors.
- Desmuntatge i recol·locació de fals-sostre en les
zones interiors.
- Posta en marxa i regulació de la instal·lacio.
Inclou accessoris de fixació i connexió.

Rend.: 1,000 350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

EH11ZCTR pa Partida alçada d'abonament integre pels treballs i
materias de programació/calibració del sensor de llum
natural per tal de regular les lluminaries de façana als
nivells de llum indicats en projecte per cada espai.
Inclou cablejat de manibra i control entre elements
sensor i equips regulables de les luminaries, tubs,
accessoris de fixació i connexió.

Rend.: 1,000 130,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

ELEGU001 PA Legalizacions de la instal·lació electrica de baixa
tensió segons REBT. Inclou elaboració de planols i
esquemes ´´as built´´, taxes previstes a pagar a les
EIC, expedient de legalizació, certificat final de
responsabilitat, tramitació a indústria.

Rend.: 1,000 850,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

ELEGUCL1 PA Legalizacions de la instal·lació de climatitzacio de la
zona ampliada segons RITE. Inclou elaboració de
plànols i esquemes ´´as built´´, taxes previstes a
pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat
final de responsabilitat i tramitació a indústria.

Rend.: 1,000 850,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

EP32ZASD pa Partida alçada d'abonament integre per feines posada
en marxa de rack de megafonia. Segons
preescripcions del fabricant i la propietat.

Rend.: 1,000 90,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

EP73Z958 PA Partida alçada d'abonament integre per feines de
configuració de la xarxa i d'etequetatge, rotulació de
punts de connexió i configuració de la xarxa de veus i
dades segons preescripcions del D.F. i la propietat.

Rend.: 1,000 90,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPAUZEL1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de
muntatge i connexionat de noves proteccions dintre
del Quadre General de Distribució existent. Inclou
treballs de identificació de linies, rotulació, cablejat de
maniobra i control interior.

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PPAUZEL2 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de
muntatge i connexionat de noves proteccions dintre
del quadre P1G existent. Inclou treballs de
identificació de linies, rotulació, cablejat de maniobra i
control interior.

Rend.: 1,000 160,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPAUZCES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les ajudes
del ram de paleta per a les diferents instal.lacions.
Inclou obertures de forats en pantalles, parets,
regates, excavacions, i treballs necessaris per poder
executar les instal·lacions definides en el projecte.

Rend.: 1,000 950,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUZIN1 pa Partida alçada d'abonament intrega per les feines i
treballls per deixar la instal·lació de detecció
d'incendis, nova detecció/detecció existent
operatives. Inclou connexió del llaç de deteccio, i
treballs de programació de la  central d'incendis.

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUZQ3G PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de
retirada de les dues columnes d'enllumenat public
existents a la zona afectada per la ampliació del
Poliesportiu.

Rend.: 1,000 180,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUZQU2 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de
reconexió de tubs nous tubs de carrega de productes
quimics (PVC 40) que s'instal·larien pel sostre de la
planta soterrani -1. Inclou recol·locació de
instal·lacions que es puguin veure afectades pel
traçat. (OPCIO A)

Rend.: 1,000 150,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUZQU3 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de
localització de tubs enterrats de omplerta dels
productes quimics, reconeció amb nous tubs i
reposició de paviment existent, Inclou excavació,
tubs, accessoris de conexió, materials necessaris per
reposició de paviment. (OPCIO B)

Rend.: 1,000 360,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPAUZQUS PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de
desplaçament de les boques de carrega, dutxa
d'emergencia amb rentaulls, manguera i d'altres
equips existents en la caseta de omplerta dels
productes quimics, per reubicar-los en la nova caseta.
Inclou els següents treballs.
- Desmuntatge i trasllat de tots el elements de la sala
de carrega de productes quimics i recol·locació en
nova sala.
- Reconexió de tubs, punts d'aigua, col·locació de
senyalítica.
Inclou tubs, accessoris de fixació i connexió.

Rend.: 1,000 250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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B9VVSG01 u Plataforma de seguretat antilliscant de 2,55 cm de llargada 38,50000 €

B9VVSG02 u Plataforma de seguretat antilliscant de 1,57 cm de llargada, 28,50000 €

BB12SG01 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per travesser superior de xapa en forma de L de 130X60
mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de platina de 50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm
soldats a bigues de l'escala.

45,25000 €

BC1GSG01 m2 Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de
4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1
W/m2K segons norma EN

93,22000 €

BD11ZB10 u Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,70000 €

BD5ZZJS u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical connexió
90 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada dins la canal dfe coberta, amb
morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Inclou ajudes de paleta, accesoris de fixació i
connexió.

80,00000 €

BE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de roca de baixa conductivitat
tèrmica Climacoustic de Knauf o equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25
mm i resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior de kraft-alumini reforçat amb una malla
de vidre, i en l'interior disposa d'un recobriment acústic que compleix el certificat GreenGuard per la
seva baixa emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig.

7,00000 €

BEP7Z345 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emisió de
certificació pel distribuIdor oficial.

3,00000 €

BG28Z903 u Treballs connexionat a terra amb cable de coure nu de 35mm2 dels elements de mobiliari urbá que
estan ubicats a una distancia inferior de 2m de les parts metal·liques de la instal·lació de
enllumenat exterior i que siguin subceptiles de ser tocades de forma simultania.

76,00000 €

BM11Z120 U DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORIT. MODELO AE/SA-OPI DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su diseño y
sus dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que le permite
estar más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

34,61000 €

BM11Z121 U ZOCALOS DETECTORES ALGORIT. AE/SA-ZB2 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su diseño y
sus dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que le permite
estar más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

3,01000 €

BM11Z125 U MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRA AE/SA-2S DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN
54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y
N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas
cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

36,44000 €
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BM11Z126 U MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS VIGILADAS AE/SA-2SV DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN
54-18, que gestiona dos salidas supervisadas de relé. Especial para ejecutar dos maniobras de
evacuación independientes (sirenas, campanas, etc.) según y para qué hayan sido configuradas
desde la central en cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su
interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo reposo 1 mA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 27 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

46,99000 €

BM11Z127 u MODULO ALGORITMICO para compuerta cortafuegos de GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN
54-18, que gestiona la salida supervisada del relé final de carrera de la compuerta cortafuegos.
Especial para ejecutar maniobras según y para qué hayan sido configuradas desde la central en
cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su
interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
Inclou módulo, rele, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació, suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

45,00000 €

BM11Z130 U MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-17:2004.
Unidad microprocesada que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 23 equipos
máximo, determinado por normativa EN 54-14, creando sectores. Su función es la de controlar la
corriente que circula por el bucle y si esta se incrementa, sobrepas ando los parámetros que tiene
programados, abre la línea, aislando el resto del bucle
para que este siga funcionando.
Cuando la anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal
funcionamiento.
- Control de corriente bidireccional.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

22,29000 €

BM11Z5RF m Cable resistent al foc 2X1,5 naranja de Plana Fàbrega o similar
Cable manega resistent al foc 3 hores per instal.lació de detecció d'incendis analogica, polsadors
alarmes, electroimans, sirenes exteriors i interiors de 2 x 1,5 mm. amb aïllament, trenat i apantallat,
de molt baixa capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90, segons norma UNE 23.007/2009
i UNE EN 50200, temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Per anar muntat a l'interior d'un tub. Inclós
ajudes de paleta, accesoris i elements de connexió i fixació. instal·lat i connectat.

0,98000 €

BM12Z046 U CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLES AE/SA-CTL DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Central microprocesada algorítmica, fabricadas por AGUILERA ELECTRÓNICA y certificada
según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4, controla individualmente todos los
equipos que componen las instalaciones de detección de incendios. Central inteligente de control
de incendios con bus para conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL, cada tarjeta controla 2 bucles
algorítmicos direccionables de 125 equipos cada uno, a los que se conectan los detectores,
pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación.
Capacidad de control de hasta 1000 equipos.
Para 250 equipos la central dispone de microprocesador independiente.
Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterías de emergencia.
Capacidad para dos baterías de 12V/7 Ah.
Medidas 500x390x145mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,

1.458,00000 €
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programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

BM12Z047 U BATERÍAS DE EMERGENCIA  B/12-15 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.
.

90,00000 €

BM12Z048 U PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Dispositivo portátil indicado para programar el número de codigos de la identificación de cada
equipo algoritmico que permite:
- Grabar la dirección del equipo.
- Leer la dirección almacenada.
- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.
El proceso de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde la propia
central algorítmica.
- Con batería alcalina de 9V.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

80,00000 €

BM12Z049 U UENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A ALGORIT MODELO AE/SA-FA DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de indicaciones luminosas del estado general de la
fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según norma EN
54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta
microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabrican

500,00000 €

BM12Z050 U TARJETA DE 2 BUCLES 2 HILOS DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad de control de 2 bucles algoritmicos, 125 equipos por bucle, capacidad 250 equipos.
Dispone de indicador luminoso para el control del crrecto funcionamiento y las comunicaciones
con los equipos y la Central.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

250,00000 €

BM13Z321 U SIRENA ELECTRONICA CON FOCO EN 54-23 AE/V-ASFLXW DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN-54-23 para montaje en pared. Tipo W-2.4-7.5.
Máxima altura de instalación 2,4 m, longitud de cobertura 7,5 m. Tecnología led que garantiza una
intensidad luminosa 0,4 lux/m2 en todo el área.
Nivel Sonoro 102dB(A)
Consumo máximo 37mA.
Protección IP65

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

79,29000 €

BM13Z325 U SIRENA CON FOCO PARA EXTERIOR AE/V-ASFE DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena para exteriores con indicación luminosa de leds.
Protección: IP65
Dimensiones: 201 x 230 x 60 mm.
Peso: 1.10 Kg.
Alimentación: 12 - 30 Vcc
Consumo: 90mA a 24 Vcc
Potencia acústica: 95dB a 1 m
Frecuencia: 3.1 - 3.8Khz
Rango temperatura: 40ºC a 85ºC
Medidas exteriores: 210 x 230 x 60 mm.

31,96000 €
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Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

BM14Z1D4 U PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA ALGORIT
Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un
interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (queda enclavada sin que rompa),
genera una señal de alarma en la central.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
- Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm

Inclou ajudes, connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació. Muntat segons especificacions del fabricant.

21,30000 €

BM14Z1D5 U BASE ALTA PARA PULSADOR 40 mm AE/V-PSBA DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR

Inclou ajudes, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació.
Muntat segons especificacions del fabricant.

1,38000 €

EAWCSOL96 u Motor mecànic per accionament de tendal SOLTIS 96 122,00000 €

EAWSOL96 u Agurpador MA-TTE 93,00000 €





 
FM 730.02.16 RESUM DE LES CARACTERISTIQUES DEL PROJECTE D’EQUIPAMENT  

Rev. 0 

PROJECTE 

Expedient: 2161/67 Any Licitació: 2018  

Nom de l’actuació: Projecte d’ampliació del complex esportiu Salvador Gimeno  

Municipi: Sant Joan Despí  
 

   Obra nova   Rehabilitació: 
 

Tipologia d’equipament 
 

   Escola Bressol    Complements a l’equipament (especificar) 
   Biblioteca   

   Camp de futbol   

   Camp d’atletisme   

   Piscina  
   Centre cívic    Rehabilitació (especificar tipus de canvi d’ús) 
   Pavelló / Poliesportiu  De:  

   Altres:  A:  
 

Descripció de l’edifici 
 

Sup. construïda equipament:    Nombre de plantes   
Sobre rasant: 312,30 m2  Sobre rasant 1  

Sota rasant: 0 m2  Sota rasant 0 Ús: Esportiu 

Sup. construïda urbanització: 91,60 m2     

Sup. construïda pista esportiva: 0 m2      

 
Descripció de la intervenció 
L’ampliació dotarà a l’actual centre esportiu d’una nova sala de Crossfitt i permetrà ampliar-ne la superfície de  

l’actual sala de fitness. 

 

 

 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 
 

Equipament:    Urbanització: 7.863,83 € 

Sobre rasant: 394.760,47 €  Espai esportiu: - € 

Sota rasant: - €  Tipus d’IVA: 21 %  
 

Descripció constructiva 
 

ENDERROCS   

   Edificacions  Comentaris: S’adequarà la façana actual per a poder-hi 

   Fonaments i elements de contenció  adossar la nova ampliació 

   Altres:   

MOVIMENT DE TERRES   

   Rebaix Terreny    Comentaris: Enderrocs de soleres i murs, i posterior 

   Rebaix per a Esplanació  trasllat a l’abocador. 

   Altres:   

FONAMENTS   

   Pilots     Sabates  Comentaris: Es realitzaran dues noves sabates per a  

   Pous   Llosa   sustentar la nova escala d’evacuació. 

   Murs de contenció   Pantalles   

   Altres:   

ESTRUCTURA:   

   Acer   Formigó armat  Comentaris: L’estructura principal de la nova ampliació 

   Formigó prefabricat   serà de perfilaria d’acer. 

   Altres:   

COBERTA:   

   Plana no transitable   Plana transitable   Comentaris: La coberta serà plana no transitable, de  

   Inclinada metàl·lica   Enjardinada  xapa metàl·lica i lleugera.  

   Altres:   

FAÇANA:   

   Mur cortina   Obra de fàbrica  Comentaris: Tant la façana, com el recobriment del  

   Plaques conformades   Panells   forjat inferior seran de panell sandwich  

   Altres:  Metàl·lic, Arquitectònic Etna d’Europefil. 

DIVISÒRIES:   

   Obra de fàbrica   Guix laminat Comentaris: La única divisòria interior serà de plaques 

   Altres:  De cartró guix sobre perfils metàl·lics. 

ACABATS INTERIORS (els més rellevants):   

        Comentaris: Acabats de pladur, i paviment de llosetes  

        de pvc encolat 

           

CEL RAS:   

   Guix laminat   Fusta  Comentaris: El fals sostre registrable de panells 

   Fibres   Metàl·lic  de virutes de fusta. 

   Altres:   

PAVIMENTS:   

   Tècnic   Terratzo  Comentaris: Paviment de llosetes de 61x61cm de PVC 

   Peces  de formigó   Ceràmic  encolat directament al recrescut de  

   Sintètics   Fusta   morter. 

   Granulars    

   Altres:   

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES:   

   Fusta   Acer  Comentaris: Fusteries d’alumini anoditzat plata, amb 

   Alumini   Vidre  Vidre climalit laminat 4+4/16/4+4. 

   Divisòries mòbils    

   Altres:   

BARANES:   

   Vidre   Acer per pintar  Comentaris: Baranes de perfils d’acer galvanitzat  

   Acer inoxidable     esmaltades amb polijal. 

   Altres:   

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ:   

   Aire   Gas Comentaris: Sistema mitjançant unitats autònomes i  

   Radiador   Biomassa   equips de ventilació amb recuperadors 

   Terra radiant    Solar Tèrmica  de calor. 

   Altres:   

INSTAL·LACIÓ D‘AIGUA:   

   Biomassa   Gas  Comentaris: Petita derivació de la instal·lació de  

   Solar Tèrmica   fontaneria per a les mànegues dels espais  

   Altres:  d’instal·lacions 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT:   

   Unitària   Separativa Comentaris: S’habilitarà la xarxa de recollida de les  

   Altres:  aigües pluvials del nou edifici juntament al 
sanejament de les màquines de clima 

INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT:   

   Centre Transformació   Escomesa BT Comentaris: No s’executarà cap nova escomesa, ja que  

   Grup electrogen     Sub. d’emergència  l’edifici disposa d’una potència  

   Solar Fotovoltaica   contractada suficient. 

   Altres:   

INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS:   

   Megafonia   Fibra òptica Comentaris: S’ampliarà l’actual xarxa de veu i dades a 

   Altres: Dades  l’espai de la nova ampliació. 

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS:   

   Splinker   Bies  Comentaris: S’instal·laran les Bies empotrades. 

   Extintors   Hidrant   

   Altres:    

INSTAL·LACIONS ESPECÍFIQUES:   

   Parallamps   Muntacàrregues  Comentaris:  

   Gòndola    Ascensor   

 
Barcelona, 

 
15 de març de 2018 
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 Pàgina:  1 
 

 
  

B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat 
o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les 
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a 
les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte 
s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització 
dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de 
l'EHE.  

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0312500,B0310500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i 
demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius 
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se 
n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin 
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o 
de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció 
d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi 
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar 
l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que 
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que 
pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant 
el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat 
a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar 
com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de 
cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals 
de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, 
embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
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- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control 
documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, 
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid 
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la 
idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els 
assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions 
exigides.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada 
per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent 
de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un 
assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats 
del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó 
d'ús no estructural.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B051860X,B0512401. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un 
procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva 
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a 
llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no 
s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de 
juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest 
contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
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¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B 
els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-
EN 197-1.  
  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments 
comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat 
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les 
mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són 
les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat 
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les 
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions 

tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu 

emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al 
lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE 
MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
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Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les 
característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta 
documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit 
alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats 
no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, 
assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar 
els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, 
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i 
que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de 
l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de 
magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  
  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament 
a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat 
han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de 
construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
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- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o 

distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents 

que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de 

control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o 
inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de 
la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de 
recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera 
mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055 -  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0552100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Emulsions bituminoses  

- Betum asfàltic  
- Betum modificat amb polímers  
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una 
solució aquosa, amb un agent emulsionant.   
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat pràcticament no volàtil, obtingut a partir del cru de petroli o d'asfalts naturals, soluble en toluè, i amb 
viscositat elevada a temperatura ambient.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:  
Càrrega de partícules: Polaritat positiva  
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla o d'altres), o betums oxidats.  
La denominació de les emulsions bituminoses s'expresarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. 
Trencament_Aplicació  
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.  
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:  

- ADH: reg d'adherència 
- TER: reg termoadherent 
- CUR: reg de curat 
- IMP: reg d'imprimació 
- MIC: microaglomerat en fred 
- REC: reciclat en fred  

Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC  
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:  
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC  
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
  
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
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+-------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 

¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència gairebé absoluta d'aigua, de manera que no formi escuma en escalfar-lo a la 
temperatura d'ús.  
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent, viscós i flexible a baixes temperatures.  
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.  
Es considera els següents tipus de betums asfàltics:  
- Convencionals, segons UNE-EN 12591.  
- Durs, segons UNE-EN 13924.  
- Multigrau, segons UNE-EN 13924-2.  
La denominació dels betums asfàltics convencionals i durs es composa de dos nombres representatius de la seva penetració mínima i màxima 
d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: P.mín/P.màx.  
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima.  
La denominació dels betums asfàltics multigrau es composa de les lletres MG seguida de quatre nombres, els dos primers representatius de la 
seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/); i el tercer i el quart, precedits d'un guió (-), 
representatius del rang del punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427 separats per una barra a la dreta (/) segons el següent format: MG 
P.mín/P.máx-R.mín/R.máx.  
- MG: Indicatiu que és un betum asfàltic multigrau. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- R.mín: Punt de reblaniment mínim. 
- R.màx: Punt de reblaniment màxim.  
Els betums asfàltics a emprar en obres de carreteres són els següents:  
- Betum asfàltic dur, segons UNE-EN 13924-2: B 15/25  
- Betum asfàltic convencional, segons UNE-EN 12591: B 35/50, B 50/70, B 70/100, B 160/220  
- Betum asfàltic multigrau, segons UNE-EN 13924-2: MG 35/50-59/69, MG 50/70-54/64  
Característiques dels betums asfàltics, segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2:  
Taula 211.2.a Requisits dels Betums asfàltics convencionals 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 35/50¦ 50/70¦70/100¦160/220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 35-50¦ 50-70¦70-100¦160-220¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 50-58¦ 46-54¦ 43-51¦ 35-43 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦ <=0,5¦<=0,8 ¦ <=1,0 ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦----- ¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=53 ¦ >=53 ¦ >=46 ¦ >=37  ¦ 
¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=11 ¦ <=10 ¦ <=11 ¦ <=12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5¦De-1,5 ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦a +0,7¦a+0,7 ¦a +0,7 ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦ <=-5 ¦ <=-8 ¦<=-10 ¦ <=-15 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Punt inflam.vaso abert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=240¦ >=230¦>=230 ¦ >=220 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦------¦------¦-------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0¦>=99,0 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Taula 211.2.b Requisits dels Betums asfàltics durs i multigrau 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques         ¦ UNE-EN ¦Unitat¦ 15/25¦ MG 35/50-¦ MG 50/70-¦ 
¦                         ¦        ¦      ¦      ¦   59/69  ¦   54/64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Penetració a 25ºC        ¦  1426  ¦0,1mm ¦ 15-25¦   35-50  ¦   50-70  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt de reblaniment      ¦  1427  ¦ ºC   ¦ 60-76¦   59-69  ¦   54-64  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Resistèn-¦Canvi de massa ¦ 12607-1¦  %   ¦ <=0,5¦   <=0,5  ¦   <=0,5  ¦ 
¦cia enve-¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦lliment  ¦Penetra.reten  ¦  1426  ¦  %   ¦ >=55 ¦   >=50   ¦   >=50   ¦ 



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  8 
 

¦UNE-EN   ¦---------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦12607-1  ¦Increm.P.Rebla.¦  1427  ¦ ºC   ¦ <=10 ¦   <=10   ¦   <=10   ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦                         ¦  12591 ¦      ¦De-1,5¦  De+0,1  ¦  De+0,1  ¦ 
¦Índex de Penetració      ¦  13924 ¦  -   ¦a +0,7¦  a +1,5  ¦  a +1,5  ¦ 
¦                         ¦ Annex A¦      ¦      ¦          ¦          ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt fragilitat Fraass   ¦  12593 ¦ ºC   ¦  TBR ¦   <=-8   ¦   <=-12  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Punt inflam.vaso obert   ¦ISO 2592¦ ºC   ¦ >=245¦   >=235  ¦   >=235  ¦ 
¦-------------------------¦--------¦------¦------¦----------¦----------¦ 
¦Solubilitat              ¦  12592 ¦  %   ¦>=99,0¦  >=99,0  ¦  >=99,0  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
TBR: S'informarà del valor.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
Lligant hidrocarbonat  amb propietats reològiques modificades durant la seva fabricació per l'ús d'un o més polímers orgànics. 
Es consideraran també com betums modificats:  
- Els fabricats amb polímers subministrats a granel. 
- Els que es fabriquen a l'indret d'us o en instal·lacions específiques independents.  
Es consideren exclosos els obtinguts per addicions als granulats o al mesclador de la planta de fabricació a l'obra.  
La denominació dels betums modificats amb polímers es composa de les lletres PMB seguides de tres nombres. Els dos primers representatius 
de la seva penetració mínima i màxima d'acord amb l'UNE-EN 1426 separats per una barra a la dreta (/), i el tercer precedit d'un guió(-) representa 
el punt de reblaniment segons l'UNE-EN 1427. En cas que el polímer utilitzat en la fabricació sigui majoritàriament cautxú reciclat de pneumàtics, 
al final s'afegirà la lletra C, segons el següent format: PMB P.mín./P.màx.  
- PMB: Indicatiu que és un betum modificat amb polímers. 
- P.mín: Penetració mínima. 
- P.màx: Penetració màxima. 
- (-): Punt de reblaniment. 
- C: Polímer provinent del cautxú de pneumàtics reciclats.  
Els betums modificats a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 14023 són:  
- PMB 10/40-70 
- PMB 25/55-65 
- PMB 45/80-60 
- PMB 45/80-65 
- PMB 45/80-75 
- PMB 75/130-60  
Característiques dels betums modificats amb polímers, segons UNE-EN 14023:  
Taula 212.2 Requisits dels Betums modificats amb polímers 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 14023      ¦   PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦  PMB ¦  PMB  ¦  PMB  ¦ 
¦                              ¦   10/ ¦  25/  ¦  45/  ¦  45/ ¦  45/  ¦   75  ¦ 
¦                              ¦  40-70¦ 55-65 ¦ 80-60 ¦ 80-65¦ 80-75 ¦130-60 ¦ 
¦------------------------------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Característiques¦UNE-EN¦Unitat¦         Assajos sobre el betum original      ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Penet.a 25ºC    ¦ 1426 ¦0,1mm ¦ 10-40 ¦ 25-55 ¦ 45-80 ¦ 45-80¦ 45-80 ¦ 75-130¦ 
¦----------------¦------¦----- ¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt reblan.    ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  >=70 ¦ >=65  ¦ >=60  ¦ >=65 ¦ >=75  ¦ >=60  ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Cohesió. Força  ¦13589 ¦j/cm2 ¦  >=2  ¦   >=2 ¦  >=2  ¦  >=3 ¦  >=3  ¦  >=1  ¦ 
¦ductilitat      ¦13703 ¦      ¦ a 15ºC¦ a 10ºC¦ a 5ºC ¦a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ a 5ºC ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦P.fragil.Fraass ¦12593 ¦ ºC   ¦  <=-5 ¦  <=-7 ¦  <=-12¦ <=-15¦ <=-15 ¦ <=-15 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Recup 25ºC      ¦13398 ¦  %   ¦  TBR  ¦  >=50 ¦ >=50  ¦ >=70 ¦  >=80 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Esta-   ¦Difer. ¦13399 ¦ ºC   ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ <=5  ¦  <=5  ¦  <=5  ¦ 
¦bilitat ¦rebla. ¦ 1427 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦emmagat-¦-------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦zematge ¦Difer. ¦13399 ¦0,1mm ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9  ¦  <=9 ¦  <=13 ¦  <=13 ¦ 
¦(*)     ¦penet. ¦ 1426 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Punt            ¦ ISO  ¦ ºC   ¦ >=235 ¦ >=235 ¦ >=235 ¦>=235 ¦ >=235 ¦ >=220 ¦ 
¦d'inflamació    ¦ 2592 ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦                ¦      ¦      ¦Durabilitat-Resistència envelliment EN 12607-1¦ 
¦----------------¦------¦------¦----------------------------------------------¦ 
¦Canvi de massa  ¦12607 ¦  %   ¦  <=0,8¦  <=0,8¦ <=1,0 ¦ <=1,0¦ <=1,0 ¦  <=1,0¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Penet.reten     ¦ 1426 ¦  %   ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60 ¦  >=60¦  >=60 ¦  >=60 ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Increm.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦  <=8  ¦  <=8  ¦  <=10 ¦ <=10 ¦  <=10 ¦  <=10 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
¦----------------¦------¦------¦-------¦-------¦-------¦------¦-------¦-------¦ 
¦Dismin.punt     ¦ 1427 ¦ ºC   ¦   <=5 ¦  <=5  ¦  <=5  ¦  <=5 ¦  <=5  ¦   <=5 ¦ 
¦reblaniment     ¦      ¦      ¦       ¦  <=5  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
(*) Exigible a lligants que no es fabriquin “in situ”. 

TBR: S'informarà del valor.  
La viscositat del betum modificat amb polímers serà compatible amb la temperatura (T) de fabricació:  
- T < 190ºC per a betums amb punt de reblaniment mínim >= 70ºC. 
- T < 180ºC per a la resta.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar 
la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
  
EMULSIONS BITUMINOSES:  
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes 
disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.  
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran 
de vàlvula per a presa de mostres.  
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats en fred, es transportaran en cisternes 
completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.  
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament 
a la posada a obra.  
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al 
transvasament ràpid.  
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès 
de cada aplicació.  
  
BETUMS ASFÀLTICS I BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Subministrament en cisternes calorífugues i amb termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. Ha de disposar d'un sistema 
que permeti escalfar el betum quan per qualsevol anomalia la temperatura davalli fins a punt en que no pugui ser transportat, a més d'una vàlvula 
per a poder prendre mostres.  
Emmagatzematge en tancs aïllats entre si, amb ventilació i sistemes de control. Els tancs estaran calorifugats i proveïts de termòmetres visibles, 
i dotats de sistema de calefacció que eviti que la temperatura fixada per al seu emmagatzematge es desviï més de deu graus Celsius (10ºC). 
Disposarà d'una una vàlvula per a presa de mostres. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al seu 
transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament del betum hauran d'estar calefactades i aïllades tèrmicament, i disposades per a ser 
netejades fàcilment desprès de cada aplicació.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
El subministrador del lligant haurà d'aportar informació sobre el rang de temperatura, el temps màxim d'emmagatzematge i la necessitat 
d'homogeneïtzació, o no, en el transport i emmagatzematge.  
Si no compleixen amb els valors d'estabilitat a l'emmagatzematge indicats a la taula 212.2 del PG-3, els mitjans de transport i emmagatzematge 
disposaran de sistema d'homogeneització. 
En lligants susceptibles de sedimentació, els tancs d'emmagatzematge hauran de ser d'eix vertical, amb sistema d'agitació i recirculació, i sortida 
inferior amb forma troncocònica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA:  
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas.  
  
BETUM ASFÀLTIC:  
UNE-EN 12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.  
UNE-EN 13924:2006 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes duros para pavimentación.  
* UNE-EN 13924-2:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Marco para la especificación de los betunes especiales. Parte 2: Ligantes bituminosos 
multigrado.  
  
BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS:  
UNE-EN 14023:2010 Betunes y ligantes bituminosos. Estructura de especificaciones de los betunes modificados con polímeros.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses:  
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
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     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics durs:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
- Betums asfàltics multigrau:  
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge CE corresponent.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda.  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
- Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
- Betum asfàltic dur: segons EN 13924. 
- Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.  

- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst  
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni substàncies derivades de la destil·lació de productes 
carbonosos, ni betums oxidats.  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:  
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:  

- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  

- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:  
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:  
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques essencials incloses a la norma corresponent, UNE-EN 
12591, UNE-EN 13924, UNE-EN 13924-2, UNE-EN 14023:  
- Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
- Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
- Dependència de la consistència amb la temperatura (segons UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2). 
- Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia i elevada (resistència al envelliment, segons UNE-EN 12607-1):  

- Penetració retenida, segons UNE-EN 1426. 
- Increment del punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Canvi de massa, segons UNE-EN 12607-1.  

- Punt de fragilitat Fraass, segons UNE-EN 12593, en betums convencionals, multigrau o modificats amb polímers. 
- Cohesió, força-ductilitat, segons UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703, en betums modificats amb polímers. 
- Recuperació elàstica a 25ºC, segons UNE-EN 13398, en betums modificats amb polímers.  
El subministrador haurà d'aportar informació sobre:  
- Temperatura màxima d'escalfament. 
- Rang de temperatura de la mescla i compactació. 
- Temps màxim d'emmagatzematge.  
En Betums modificats amb polímers es podran demanar addicionalment el valor d'estabilitat a l'emmagatzematge segons l'UNE-EN 13399 per a 
verificar la validesa dels sistemes de transport i emmagatzematge.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son conforme a les 

especificacions exigides.  
Control addicional:  
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes 

i almenys 3 vegades durant l'execució de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control en el moment d'utilització:  
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent o termoadherents:  
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426.   
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Índex de penetració, segons Annex A UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 o UNE-EN 13924-2.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció sobre el betum subministrat en cisternes (quan la DF ho consideri oportú) o sobre el fabricat en obra:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control a l'entrada del mesclador:   
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427. 
- Recuperació elàstica, segons UNE-EN 13398.  
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies:  
- Determinació de la penetració, segons UNE-EN 1426. 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:  
Control de recepció:  
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en 

cas que sigui necessari.  
Control en el moment d'utilització:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- Quantitat de 30 t. 
- Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.  

- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en 

cas que sigui necessari.  
Control addicional:  
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS ASFÀLTICS:  
Control de recepció:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del 

mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN BETUMS MODIFICATS AMB POLÍMERS:  
Control de recepció en betums subministrats en cisterna:  
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
Control de recepció en betums fabricats en obra:  
- 2 mostres cada 50 t de betum fabricat i com a mínim 2 cada jornada de treball. Es prendran de la canonada de sortida de la instal·lació de 

fabricació del lligant.  
Control a l'entrada del mesclador:  
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: quantitat de 300 t. 
- 2 mostres >= 1 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada lot, en el punt situat entre la sortida del tanc d'emmagatzematge i l'entrada del 

mesclador. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra s'utilitzarà per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna de les especificacions establertes a les taules 
de l'article corresponent del PG-3.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064E26B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del 
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador 
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del 
pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. 
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 
10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar 
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la 
fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en 
funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C 

(UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i 

CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 

80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  
  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos 
als tubs de formigonar.  
  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
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- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos 
als tubs de formigonar.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). 
Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 

0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.  
  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  

  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran 
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es 
disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració 
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell 
de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de 
la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i 
que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 
N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència 

a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i 
de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
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- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els 
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= 
fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades 
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a 
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la 
resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 
formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B,B065EH0B,B065760B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del 
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador 
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del 
pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. 
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 
10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar 
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la 
fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en 
funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C 

(UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i 

CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 

80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
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- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació 
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos 
als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos 

als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). 
Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 

0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó 
fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 
provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran 
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es 
disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració 
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
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Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell 
de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de 
la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i 
que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 
N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència 

a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i 
de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes 
agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els 
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es 
considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa 
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= 
fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades 
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la 
consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a 
edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la 
resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la 
merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un 
formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons 
de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
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- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:  
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar 
fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-
mecàniques i als requisits químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat 
sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

Toleràncies respecte de la dosificació:  
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), 

la resistència a compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:  

- Tipus i contingut de ciment 
- Relació aigua ciment 
- Contingut en addicions, si es el cas 
- Tipus i quantitat d'additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  

  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està 
compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar 
sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons 
refractaris a forns, llars de foc, etc.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics 
en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans 

d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, 

que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una 

reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
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Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos 
components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. 
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que 
s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica 
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 
n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal 
d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves 
propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE 
RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode 
establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-
EN 1015-11)  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el 

lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMEN T PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTE RS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B081C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, 
en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 
de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la 
finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
  

ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  
- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades 
i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 
l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua 
per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir 
fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència 
inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  
  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la 
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resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, 
tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
  
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites 
bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar 
un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i 

enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i 
fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) 
no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del 
pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. 
En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% 
del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós 
polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o 
per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, 
i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el 
formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a 
mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i 
ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, 
tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
  
ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic 
(UNE 7-136):  
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- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara 
glaçades o altes temperatures.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.  
  
ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 
efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les 
següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure 
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva 
efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim 
les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
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- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució de 
comprovacions mitjançant assaigs.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-
EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 
12350-7).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-
EN 934-2).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  
  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-
EN 934-2).  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en 

els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de 
l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà 
d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 
de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge 
CE a la norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà 
d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 
de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge 
CE a la norma UNE EN 934-2.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en 
els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de 
l'EHE.   
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B090 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0901000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
  
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
  
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
  
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
  
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca:  
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
  
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
  
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
  
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 

  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B091 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0911200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent  
  
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:  
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest.  
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min  
Temps útil de treball:  15 - 30 min  
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2  
  
ADHESIU DE CLOROPRÉ:  
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.  
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.  
Contingut de sòlids:  26%  
Densitat :  0,83  
Resistència a la calor:  160°C  
  
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT  
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.  
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos 
de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000,B0A32000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A4A400,B0A44000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 
17-051).  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A5 -  CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 
17-051).  
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
  
ACABAT GALVANITZAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A63M00,B0A63H00,B0A61600,B0A62F90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida 
per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible 
amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
  

VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de 
figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  24 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A7 -  ABRAZADERAS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A75F02,B0A71M00,B0A72M00,B0A7A800,B0A7B900,B0A7BB00. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Abrazadora de materiales diversos para la sujeción de tuberías. 
Se han contemplado los siguientes tipos de abrazadoras:  
- Abrazadoras reforzadas formadas por dos piezas semicirculares de acero galvanizado unidas por un tornillo en cada extremo 
- Abrazadoras reforzadas formadas por dos piezas semicirculares de acero galvanizado unidas por un tornillo en cada extremo y revestidas 

con un perfil de goma (abrazaderas isofónicas) 
- Abrazadoras de acero inoxidable formadas por dos piezas semicirculares, con unión encajada por forma 
- Abrazadoras de nylon (poliamida resistente al impacto) con doble cierre superior y base con agujero roscado de M6  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
En las abrazaderas partidas de acero galvanizado, una de las piezas semicirculares debe tener un paso roscado que permita la unión al tornillo 
de fijación. La rosca será métrica. La abrazadera isofónica tendrá la parte metálica en contacto con el tubo revestida de un perfil de caucho.  
En las abrazaderas de acero inoxidable, el tornillo de fijación estará electro soldado en una de las partes, mientras que la otra parte encajará en 
esta mediante un desplazamiento en sentido axial.  
En las abrazaderas de nylon con cierre por su parte superior, el sistema de cierre formará parte de la propia abrazadera. Se fijará al paramento 
con un tornillo roscado en ambos extremos, que sujeta a la abrazadera por su base, que según el caso se puede sustituir por un tornillo con 
cabeza. También se admite la fijación al paramento encajando las abrazaderas en regletas de soporte previamente fijadas.  
Las roscas no tendrán imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de los elementos.  
El tornillo irá protegido contra la corrosión.  
El diseño del taco será el adecuado al soporte.  
Los diámetros del taco y tornillo serán compatibles.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Se suministrarán conjuntamente el taco, el tornillo y la abrazadera en cajas, donde figurarán los datos siguientes:  
- Identificación del fabricante 
- Diámetros 
- Unidades  
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000,B0B2C8TX. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de 
cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal 

de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
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¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de 
comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en 
l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació 
següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a 
l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es 

prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 

càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  
- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 

fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 

provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de 
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i 

les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació 

de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a 
un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més 
representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 

característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer 
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i 
els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el 

procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus 
de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà 
abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de 
que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges 
definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions 
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà 
oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà 
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al 
repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas 
contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34256. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de 
cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal 

de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, 

que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de 
comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en 
l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació 
següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els 
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a 
l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es 

prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la 

càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.  
- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els 

fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, 
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de 
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada: 
- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 

provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de 
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe 
d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i 

les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació 

de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a 
un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més 
representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les 

característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer 
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i 
els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a 
l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el 

procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus 
de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà 
abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de 
que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges 
definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 
establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions 
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment 
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà 
oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà 
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al 
repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas 
contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC2310,B0CC1310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un 
envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.  
- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures) 
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  
- Transformats classe 1 
- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  
- Transformats laminars 
- Transformats especials (placa perforada)  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  
  
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  
- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  
- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades 
apuntalades:  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:  
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Toleràncies:  
- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  
- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  
- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)  

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 
- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 
- Plaques tipus H2:  =< 10% 
- Plaques tipus H3:  =< 25%  
  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Resistència a la flexió:  
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  
Resistència tèrmica del transformat:  
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expresarà amb m2 · K / W  
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte  
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica  
Escairat:  
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant:  
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  
Toleràncies:  

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  
- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm 

d'aquesta làmina.  
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  
Toleràncies:  
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.  
  
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per 
a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen 
la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 
Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen 
la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 
Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 
Caracteristica: Resistència a tallant:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
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- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 
14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió: 'Placa de yeso laminada' 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal  
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a 
la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:  
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma 
- El símbol normalitzat del marcatge CE  
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió: 'Transformado de placa de yeso laminado' 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520  
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:  
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 
per un laboratori acreditat:  
- Densitat 
- Pes per m2 
- Conductivitat tèrmica 
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 
- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  
- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Diferència de llargària entre les arestes 
- Angles 
- Rectitud d'arestes 
- Planor  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
les peces resultin satisfactoris.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 
sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CH -  PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHS24H,B0CHSA7J,B0CHS35J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim 
Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma 
UNE-EN 10025-2.  
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor 
haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Amplària de muntatge  

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  
- Gruix de la planxa:  

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación 
en frio. Condiciones técnicas de suministro.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  
- Característiques mecàniques:  

- Resistència a la tracció 
- Allargament mínim 
- Duresa Brinell  

- Característiques geomètriques:  
- Gruix 
- Llargària 
- Amplària  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
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rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la 
presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CU -  TAULERS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU1BC5,B0CU46D9,B0CU46BA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tauler contraxapat de fusta, amb diferents acabats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir defectes superficials.  
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica 
del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte.  
Toleràncies:  
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en 

formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1  
  
TAULER AMB ACABAT XAPAT:  
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.  
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge 
prolongat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 313-1:1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación.  
UNE-EN 313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología.  
UNE-EN 636:2004 Tableros contrachapados. Especificaciones.  
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y 
marcado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D629A0,B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D71120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat:  
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538):  
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat:  
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en:  
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols:  
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 

B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF8H0A,B0DF7G0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició.  
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció.  
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.  
Toleràncies:  
- Fletxes:  5 mm/m  
- Dimensions nominals:  ± 5 %  
- Balcament:  5 mm/m  
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:  
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.  
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%  
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm  
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:  
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.  
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus 
nervis ni s'alteri la seva posició.  
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.  
Resistència:  380 - 430 N/mm2  
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L1,B0E244F1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
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- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats 
durant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 
manipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3 
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  

Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física 
o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat 
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma UNE-EN 771-3 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, 

segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència 
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el 
nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del 
fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 
a les peces aplegades a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà 
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant 
a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de 
complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva 
manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels 
admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un 

lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-

1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-
1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb 
productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats 
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error 
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat 
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència 
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el 
nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 

maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 
sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, 
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F9 -  PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F95230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les peces col·locades de costat.  
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color 
en fracturar-se.  
Ha de tenir forats a la testa.  
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 
temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h.  
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.  
Llarg:  >= 50 cm  
Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN  
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1  
Toleràncies:  
- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg  
- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample  
- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb 
productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 
per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL· LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B147UC10,B147UE40,B147UH20,B147US10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva 
salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics  
Resten expressament exclosos:  
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.  
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, 
a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel 
fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d'eficàcia equivalent.  
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos 
addicionals ni molèsties innecessàries.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, 
i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:   
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.  
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en 

contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc 
haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del 
frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de 'cuirson' o material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de 
ser reemplaçables fàcilment.  

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de 
pes  

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió 
lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se  

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es 
considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
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relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats  
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra 

dels atallatges interiors per altres, totalment nous  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.  
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:  
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic 

sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament 

antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació 
indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per 
a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 'panoràmiques' amb armadura de vinil 
flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.  
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:  
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà  
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran 
ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.  
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant 
i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.  
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de 'Kevlar' o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), 
amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.  
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre 
o en defecte amb fibra vulcanitzada.  
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la 
pinça de soldar.  
Vidres de protecció:  
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures 

de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma 

a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:  
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà 

al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i 
per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, 
malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el 
voltatge màxim per al qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà 
tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir 
especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per 
a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal 
d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o 
teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles 
anticlaus.  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els cinturons reuniran les següents característiques:  
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada 

per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  serà  de poliamida, 

però de 16 mm de diàmetre.  
  
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:  
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació.  
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la suor.  
  
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:  
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ:  
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques 
implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:  
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i 

components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions 

o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps 

d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. 
A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que 
l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari. 

- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit 

o bust, ó 2) L'altura i la cintura.  
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:  
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se 

seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos 

que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació 
d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior.  
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de 
característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a 
l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.  
  
PROTECCIONS DEL CAP:  
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, 

muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i 

conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.  
  
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:  
Protecció de l'aparell ocular:  
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament  
Protecció de la cara:  
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
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- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:  
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.  
  
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:  
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:  
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:  
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents 
activitats:  
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric.  
  
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:  
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir 
en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat:  
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció  
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:  
- Obres d'ensostrat  
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:  
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes  
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:  
- Soldadors  
  
PROTECCIONS DEL COS:  
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura.  
  
PROTECCIÓ DEL TRONC:  
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció:  
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques.  
Roba de protecció antiinflamable:  
- Treballs de soldadura en locals exigus.  
Davantals antiperforants:  
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.  
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:  
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament.  

  
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:  
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric  
  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades:  
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.  
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de 
validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no 
utilitzat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual.  
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual.  
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.  
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de 
abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.  
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B3 -  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS D E CONTENCIÓ 
 
B3D -  MATERIALS PER A MICROPILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B3DB6DXX,B3DB6D7X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub d'acer laminat, sense soldadura, amb els extrems roscats i unes vàlvules o boquilles laterals que permetin el pas de la beurada de ciment, de 
forma controlada.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte.  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància 
del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
El tub ha de tenir unes boquilles adecuades al tipus d'injecció que s'ha de realitzar. Les dimensions i separacions de les boquilles han de ser les 
adients (50 cm aprox.).  
Les boquilles han de tenir una vàlvula d'injecció-antiretorn.  
Les vàlvules han de permetre injectar per trams, mitjançant doble obturador.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de 
fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.  
Pressió de prova hidràulica (ISO 2531):  >= 50 bar  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  ± 10% DN  
- Gruix de la paret:  ± 10% G.N.  
- Pes d'un tub: + 10%, - 8%  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
No hi ha condicions específiques de subministrament.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 
- Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Per armadures amb les mateixes característiques i procedència (lot d'inspecció), es realitzaran els següents assaigs amb les freqüències 

indicades:  
- 1 cada 10000 kg  

- Comprovació de les característiques mecàniques (UNE-EN 10297-1) 
- Prova hidràulica (ISO 2531)  

- 1 cada 2000 kg  
- Comprovació de les característiques geomètriques  

En cas de que l'acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control 
de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- No es podran utilitzar partides d'acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit.  
- En cas d'incompliment d'alguna característica mecànica o hidràulica sobre una de les determinacions, es repetirà el control sobre dues noves 

mostres, acceptant-se el conjunt si aquests darrers resultats són satisfactoris. En cas d'incompliment en les dues determinacions inicials, es 
rebutjarà directament el subministrament.  

- En cas d'incompliment de les característiques geomètriques, es rebutjaran els elements controlats i s'incrementarà el control al doble d'unitats. 
Si es continuen detectant irregularitats es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
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B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44ZP275,B44ZT235,B44ZX275,B44ZJ036,B44ZB052. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 

segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 

o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-

EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, 
seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils 
compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils 
i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material 
base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de 
fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 
procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de 
manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 
s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar 
la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es 
pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors 
especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de 
calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
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Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no 
roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, 
han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres 
d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 
d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els 
cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 
cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per 
a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es 
pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors 
especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de 
calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-
1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps 
d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera 
que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros 
estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas 
de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas 
de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección 
transversal.  
  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-
A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  
  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
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- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte 
o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. 
El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest 

assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material 
d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 
10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els 
següents requeriments:  
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i orientació 
del producte.  
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.  
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en 
la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb 
una nova proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes 
preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció 
serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà 
el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà 
el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A F ORMACIÓ DE SOSTRES 
 
B4LM -  PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LM1A2X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una banda d'acer laminat en fred en procés continu.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques subministrades.  
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves del 
laminat, la discontinuïtat en el recobriment del galvanitzat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el 
seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el procés d'estampació de la placa, per augmentar l'adherència 
amb el formigó. 
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del 
projecte.  
Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G 
Límit elàstic: >= 320 N/mm2 
Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275 
Mòdul resistent:  
- i/vi: >= 23,02 cm3/m 
- i/vs: >= 28,03 cm3/m  
Toleràncies:  
- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm  
- Llargària:  + 3% - 0%  
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
- Gruix:  ± 0,15 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb suficient ventilació, protegit de les pluges, els focus 
d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No han d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
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les peces resultin satisfactoris.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZF -  MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZFU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles.  
S'han considerat els elements següents:  
- Peça per a acroteri de planxa  
- Peça per a gàrgola de planxa  
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC  
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm de PVC  
S'han considerat els tipus de planxa següents:  
- Planxa de zinc  
- Planxa de coure  
  
ELEMENTS DE PLANXA:  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Gruix:  ± 0,03 mm  
- Llargària:  ± 5 mm  
  
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC:  
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn.  
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que continguin dissolvents o altres materials que provoquin la 
migració dels plastificants de PVC.  
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta freqüència, dissolvents i altres.  
Gruix:  
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm 
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm  
  
PEÇA DE PVC:  
El color ha de ser uniforme en tota la superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Gruix:  >= 1,7 mm  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Combustibilitat:  Incombustible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
  
PEÇA PER A GÀRGOLA:  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 0,4 mm  
- Llargària:  

- Peça de 25 a 35 cm de llargària:  ± 1 mm 
- Peça de 45 cm de llargària:  ± 1,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
ELEMENTS DE PLANXA:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
PEÇA PER A GÀRGOLA DE PVC:  
Subministrament: Empaquetades i s'ha d'indicar el producte que conté.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i de les radiacions solars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZJ -  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZJA260,B5ZJ1260. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda 

per un procés de laminatge  
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa 

a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge  
- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge  
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió  
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants  
  
GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.  
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.  
  
PEÇA DE PLANXA:  
La superfície ha de ser llisa i plana.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
- Gruix:  

- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  
  
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  
Llargària:  200 - 300 cm  
Toleràncies:  
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  
- Llargària:  ± 5 mm  
  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
  
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:  
Gruix platina:  >= 30,5 mm  
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Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir  
Tipus d'acer:  S235JR  
  
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
  
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:  
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de la canal 
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 
- Fons: part inferior del perfil de la canal 
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici  
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 D.  
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.  
Recobriment de zinc:  
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm  
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:  
- Diàmetre de la motllura:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  
- Canal classe X:  >= 16 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  
- Canal classe X:  >= 16 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  
- Canal classe X:  >= 18 mm 
- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  
- Canal classe X:  >= 20 mm 
- Canal classe Y:  >= 18 mm  

- Desenvolupament > 400 mm:  
- Canal classe X:  >= 20 mm 
- Canal classe Y:  >= 20 mm  

- Alçària del frontal:  
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm  

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:  
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm  

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:  
- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 
- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm  

Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 2 mm  
- Alçària del frontal:  ± 2 mm 
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm  
  
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats ni altres defectes superficials.  
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de ser net.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa  
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%  
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2  

- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%  
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C  
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir  
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05  
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut abans de l'envelliment  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar  
Toleràncies:  
- Llargària comercial:  + a 20 ºC  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANAL EXTERIOR:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes.  
  
GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados 
de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
  
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, clasificación y especificaciones.  
  
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y métodos de ensayo.  
  
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:  
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:  
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Símbol del país de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Dades d'identificació:  

- Desenvolupament de la canal en mm 
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 
- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612  

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:  
- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Tipus de producte 
- Tipus de material  

Canal exterior de PVC rígid:  
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 
- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 
- Marca de qualitat, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 607  
  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
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B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJLPT,B5ZZJLNT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener  
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de 

galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm  
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat 

per a ancoratge  
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer 

galvanitzat  
  
PEÇA DE PLANXA:  
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  
  
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
- Llargària nominal: + 3%, - 0%  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
  
TUB D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  
Gruix del tub:  >= 0,6 mm  
Gruix de la platina:  >= 1 mm  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  
  
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
  
PAPER KRAFT:  
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.  
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  
Toleràncies:  
- Gramatge:  ± 4%  
- Contingut d'humitat:  ± 1%  
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  
  
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
Característiques del junt:  
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
  
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport.  
Amplària de la vessant de plom:  120 mm  
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  
  
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.  
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
  
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER:  
Subministrament: Empaquetades.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.  
  
PAPER KRAFT:  
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados 
de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
  
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE G UIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6BZ1A10,B6B12411,B6B11411,B6B12211,B6B11211,B6B12311,B6B11311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-guix.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El 
recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):  
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  44 
 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  
- L'expressió 'perfilería metálica' 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:  

- Dimensions de la secció transversal 
- Gruix 
- Llargària  

Toleràncies:  
- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del perfil)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:  
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la 
Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Gruix del recobriment 
- Adherència del galvanitzat 
- Rectitud dels perfils. 
- Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B71190L0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció 

mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.  
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures 

recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures recobertes amb 

màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material antiadherent que en 

una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.  
S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster  
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini  
- NA: Sense armadura  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, 
forats)   
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al 
lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.  
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit 
al recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit 
al recobriment bituminós.  
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el 
solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de 
clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  
Incompatibilitats:  
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.  
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats.  
  
LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.  
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LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES 
ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
  
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= valor declarat pel fabricant  
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel 

fabricant  
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):  

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  
- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de complir  
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha de complir  
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant  
  
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de l'UNE 104206.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% 
de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el 
mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
- Resta de làmines:  12 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características.  
  
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la 
estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, 
BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
- Condicions d'emmagatzematge  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes que requereixen 
assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials 
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als 
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 
D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 
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de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu 

defecte ha de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del 
fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs 
següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  
- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  
- Massa: UNE EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  
- Fluència: UNE 104281-6-3  
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 

1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  
  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB 
AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de 
qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de 
les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMEN TS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C2YCD0,B7C29350,B7C2P100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí 
(encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista 
(d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.  
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.  
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.  
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons 
el cas.  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
  
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar 

dins dels límits següents, en funció de la classe declarada pel fabricant:  
- DS(N) 5: ± 0,5% 
- DS(N) 2: ± 0,2  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió 

invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163.  
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  Els valors de deformació relativa han 

d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, 

en funció del nivell declarat   
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 

13163, en funció del nivell declarat  
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 

4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat  
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat  
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  

- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  
- T1:  ± 2 mm 
- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  
- S1: ± 5 mm/1000 mm 
- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  
- P1: 30 mm 
- P2:  15 mm 
- P3:  10 mm 
- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  
  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, 

en funció del nivell declarat  
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- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió 
invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció 
del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 
4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 
declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  
- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:  
- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 
- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  
  
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  
  
PLACA PER A TERRA RADIANT:  
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte 
de les conduccions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT:  
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido 
(EPS). Especificación.  
  
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 
Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de 
resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).  
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es 

realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Densitat  
- Conductivitat tèrmica  
- Permeabilitat al vapor d'aigua  
- Resistència a la compressió  
- Coeficient de dilatació  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)  
- Amplària  
- Llargària  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat 
del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i 
si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMEN TS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C4 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C42T40,B7C4H800. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de 
feltres, mantes, pannells o planxes.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva 
dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com 
pannells o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 
per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es 

realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat 
del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i 
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si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMEN TS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C9R5M0,B7C9R5L0,B7C9R8L0,B7C996D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de 
feltres, mantes, pannells o planxes.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva 
dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  
- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 
- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.  
  
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com 
pannells o planxes.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
Especificación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:  
- Identificació del producte  
- Identificació del fabricant  
- Data de fabricació  
- Identificació del torn i del lloc de fabricació  
- Classificació segons la reacció al foc  
- Resistència tèrmica  
- Conductivitat tèrmica  
- Gruix nominal  
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol  
- Llargària i amplària nominals  
- Tipus de revestiment, en el seu cas  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 
per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 
als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 
una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es 
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realitzaran els assaigs d'identificació següents:  
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  
- Densitat (UNE-EN 1602)  
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  
- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  
- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat 
del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre 
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i 
si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D2 -  MORTERS IGNÍFUGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D20021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.  
S'han considerat els materials següents:  
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.  
- Morter de llana de roca i ciment  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions adequades, per a formar el morter. Pot portar additius 
incorporats.  
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de 
ser l'especificada pel fabricant.  
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:  
Granulometria:  
- Perlita:  0 - 3 mm 
- Vermiculita:  2 - 6 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 
per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
En el sac han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net o volum  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D6 -  PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D66Y31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgàniques resistents al foc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Densitat    ¦  Gruix   ¦ Tolerància ¦ Dilatació 100%¦   Dilatació   ¦ 
¦      seca      ¦          ¦ del gruix  ¦   d'aigua     ¦    tèrmica    ¦ 
¦                ¦          ¦  estàndar  ¦               ¦  (20-600ºC)   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   870 kg/m3    ¦ 6-10 mm  ¦   10%      ¦   0,39 mm/m   ¦-6,4x10E-6m/m°C¦ 
¦                ¦ 12-20 mm ¦   1 mm     ¦               ¦               ¦ 
¦                ¦ 25 mm    ¦   1,5 mm   ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   500 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,90 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   450 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,87 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Llargària nominal:  ± 3 mm  
- Amplària nominal:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les plaques s'han de subjectar pels extrems i s'han de traslladar en posició vertical.  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 
per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA  EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7DZD2C2,B7DZE100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Imprimació de resines termoplàstiques  
- Abraçadora amb material intumescent  
- Coixinets intumescents  
- Escuma  
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic  
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres especificats.  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.  
Pes específic:  14 kN/m3  
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:  
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
No han d'estar trencats ni deteriorats.  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 
Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5%  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
Temperatura d'aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:  
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRU CCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500W0,B7J50010,B7J500ZZ,B7J50090. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi 
garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o 

neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada 
per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
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MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li 
afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la consistència 
adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura 
entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.  
  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la 
Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions 

establertes al plec.  
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació 

següents:(UNE 104281-0-1)  
- Assaig de penetració 
- Assaig de fluència 
- Assaig d'adherència  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  
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No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les condicions 
establertes al plec.  
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne 
únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRU CCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00F6,B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats  
  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme 
després de l'assecatge.  
  
CINTA DE CAUTXÚ CRU:  
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb membranes.  
  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Amplària:  >= 5 cm  
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5%  
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA:  
Subministrament: En rotlles de diferents mides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
  
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.  
  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIO NS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z1 -  MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z1AE0X,B7Z1A60X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una impermeabilització realitzada amb membrana.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants. 
- Paper kraft perforat 
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix  
LLISTÓ DE FUSTA DE PI:  
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les característiques de la fusta.  
Contingut d'humitat:  Aprox. 12%  
Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm  
Toleràncies:  
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total  
- Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm  
PAPER KRAFT PERFORAT:  
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat.  
Ha de portar perforacions uniformement distribuides.  
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5%  
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  
Toleràncies:  
- Gramatge:  ± 4%  
- Contingut d'humitat:  ± 1%  
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:  
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5%  
LÀMINA DE NEOPRÈ:  
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor.  
Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2  
Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2  
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70°  
Deformació remanent per tracció:  <= 20%  
Densitat:  >= 1300 kg/m3  
Reacció al foc:  Autoextinguible  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI:  
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han d'estar protegides 
de la intempèrie.  
PAPER KRAFT:  
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han d'estar protegides 
de la intempèrie.  
LÀMINA DE NEOPRÈ:  
Subministrament: En plaques.  
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAM ENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIO NS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
  
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic.  
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.  
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar 
la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les 
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, 
on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es demanarà al contractista el resultat 
de l'assaig:  
- Residu per destil·lació (NLT 139).  
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns 
per tal de garantir les condicions exigides en el plec.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
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B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8111GC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions o additius per a realitzar revestiments continus 
exteriors o interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes funcions que un sistema 

multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen sals solubles en 

aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per 
capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Característiques del morter fresc:  
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.  
Característiques del morter endurit:  
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters 
d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització.  

Propietats del morter endurit:  
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 
- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 
- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):  
- W 0: No especificat 
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 
- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductivitat tèrmica (T):  
- T1: <= 0,1 W/m K  
- T2: <= 0,2 W/ m K  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se 
n'alterin les condicions inicials.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors 
per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 
- Referència a la norma UNE-EN 998-1 
- Reacció al foc 
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per 

morters OC 
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 

condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B843 -  PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8432231. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista rugosa, per a utilitzar en cel ras desmuntable.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.  
Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment.  
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Resistència al foc (UNE-EN 13964)  
- Reacció al foc (UNE-EN 13964)  
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant  
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
- Absorció acústica (UNE-EN 13964)  
- Aïllament acústic (UNE-EN 13964)  
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 1,5 mm  
- Amplària:  ± 1,5 mm  
- Gruix:  ± 1,5 mm  
- Cantell:  Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció del tipus de cantell  
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º:  1/500  
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa:  1/300 de la llargària mesurada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té  
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Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc 
i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes 
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació  
- Número i any de la Norma Europea del material  
- Símbols corresponents al tipus i dimensions  
- Any i mes de fabricació  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Valors declarats de les característiques exigides  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es 

demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:  

- Amplària  
- Llargària  
- Gruix  
- Planor  
- Rectitud d'arestes  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Control estructural i físic:  
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs 

a les plaques ecopinades a càrrec del contractista. 
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.  

Control geomètric:  
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot. 
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS 
 
B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZQA70,B84Z8520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar 
l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.  
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu 
corresponent.  
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de 
fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de 
protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.   
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.  
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.  
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.  
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de 
tolerància indicat, en el seu cas:  
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)  
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)  
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964  
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 
96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc 
i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat 
portant), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes 
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 
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materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per 
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta 

norma europea  
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions  
- Identificació del material o materials  
- Any i mes de fabricació  
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec de 

condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).  
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) 

i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la documentació de marcatge 
CE.  
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B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZSIKG,B89ZHIT5,B89ZSI42,B89ZT000,B89Z9000,B89ZB000,B89ZPD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents 

als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per 

evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie 

i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la 

humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per 

polimerització mitjançant un catalitzador  
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca 

per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors 

resistents als àlcalis i la intempèrie  
  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé 

i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 
- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació 
dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a 
tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 
- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé 

i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a 
tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  58 
 

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12  
  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa 

uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.  
  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a 
tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a 
tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis 
animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 2 h  

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I 
PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT 
GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
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- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 
d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAG000,B8ZAF000,B8ZA3000,B8ZA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida 

o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront 

dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels 

organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 

atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser 

mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents 

adequats  
  
VERNÍS:  
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Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
desprès de l'assecatge.  
  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 
- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa 

uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 1 h  
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Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 
- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar 
pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 
complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 
documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  
- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
- Índex d'anivellament INTA 160289 
- Índex de despreniment INTA 160.288 
- Temps d'assecat INTA 160.229 
- Envelliment accelerat INTA 160.605 
- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar 
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera 
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas 
d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 
a dites especificacions.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B96 -  MATERIALS PER A VORADES 
 
B961 -  PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES  
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9613590. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat les vorades dels materials següents:  
- Pedra granítica  
- Pedra de marès  
S'han considerat les formes següents:  
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.  
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.  
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada.  
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm  
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC  
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755  
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar 
segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:  
- Amplària:  

- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 3 mm  

- Alçària Classe 1 (marcat H1):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Alçària Classe 2 (marcat H2):  
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 10 mm  

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:  
- Classe 1 (marcat D1):  

- Tallat:  ± 5 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Classe 2 (marcat D2):  
- Tallat:  ± 2 mm 
- Tall en brut:  ± 15 mm 
- Texturat:  ± 5 mm  

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:  
- Tall en brut:  

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Texturat:  
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
- Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm  

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la 
cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat  

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:  
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:  
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12047) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altra informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRIC ADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9FA6333. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa 
superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
  
RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar 
segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  
- Llargària <= 850 mm: 5 mm 
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- Llargària > 850 mm: 8 mm  
- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 
- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  
- Llargària <= 850 mm: 2 mm 
- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  
  

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar 
segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
  
RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten 
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 
2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:  

- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9G -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
B9GZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORM IGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó.  
S'han considerat els materials següents:  
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  
  
POLS DE MARBRE:  
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de 
granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C  
  
POLS DE QUARS:  
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en 
l'acabat de paviments de formigó.  
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
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Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7  
Densitat:  1,5 g/cm3  
  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó.  
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.  
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%  
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%  
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament  
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Pes:  ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE:  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
  
POLS DE QUARS:  
En el sac hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H2 -  MESCLES BITUMINOSES EN FRED 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H21100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'agregats minerals i lligant bituminós i auditius, de manera que el granulat resti completament recobert per una pel·lícula homogènia 
del lligant, manipulable a temperatura ambient, d'aplicació en capes de fins a 5 cm de gruix, per a reblert de sots als ferms asfàltics.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: Als pots o bidons, sense obrir, en llocs protegits de la intempèrie, entre 5 i 30ºC. Temps màxim d'emmagatzematge un any.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9P -  MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LIN ÒLEUM 
 
B9P1 -  LÀMINES I LLOSETES DE PVC HETEROGENI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9P16PARK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rotlle o lloseta de revestiment multicapa format per una capa vinílica plastificada, associada a una base d'escuma alveolar de PVC de cèl·lules 
obertes.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de to, falta de material de revers ni d'altres defectes superficials.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-297.  
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC):  Segons classificació làmina  
Punxonamemt (CSTB-UPEC):  Classificació P3 
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC):  Classificació E 2/3 
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC):  Classificació C2 
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional (UNE 53-224):  <= 0,4% 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva classificació UPEC:  
- Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221) 
- Gruix de la capa superior 
- Massa total del revers 
- Adherència al revers 
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296) 
- Flexibilitat (UNE 53-223) 
- Matèries volàtils (UNE 53-285) 
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235)  
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040) 
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,15 mm  
- Pes:  ± 0,1 kg/m  
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les característiques del producte i la seva designació 
segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, es demanaran al contractista els certificats del 
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fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Massa total 
- Adherència al revers 
- Desgast, pèrdua de pes i volum 
- Punxonament 
- Comportament enfront de l'aigua 
- Comportament enfront dels agents químics 
- Resistència al foc 
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 434) 
- Forma i dimensions (UNE-EN 428) 
- Curvatura a causa de la calor (UNE-EN 434) 
- Flexibilitat (UNE-EN 434) 
- Matèries volàtils 
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892) 
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE-EN ISO 140-1) 
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de 
control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs 
a les peces rebudes a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9Z5 -  MATERIALS PER A JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9Z5RO28. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces per a cobrir junts de paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfil simple PVC 
- Perfil de PVC i suport d'alumini 
- Perfil de neoprè i suport de llautó 
- Perfil de neoprè i suport d'alumini  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície. 
La secció ha de ser constant a tota la llargària.  
Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums.  
  
PERFIL SIMPLE DE PVC:  
Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments. 
No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials.  
  
PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI:  
Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat articulades entre elles, destinat a cobrir els junts de dilatació 
estructural dels paviments. 
El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres defectes superficials.  
  
SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ:  
Ha de ser rectilini i sense guerxaments.  
  
MATERIAL POLIMÈRIC:  
Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2  
Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250%  
Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65  
Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548):  

- Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20% 
- Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20% 
- Variació en duresa Shore A:  +10,  -0  
Inflament en oli número 3 d'ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:  <= 45%  
Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes  
Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628):  
- A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88% 
- A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83%  
Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628):  
- A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85%  
Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40%  
  
SUPORT D'ALUMINI:  
Tipus d'aliatge (UNE 38337):  Lleuger 
Anodització:  >= 10 micres 
Color:  Uniforme 
Admissió de fissures:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAF -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'AL UMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAF4C3AL,BAF4C4AL,BAF4D2AL,BAF4F2AL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons 
de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la 
ferramenta d'apertura i tancament.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.  
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la 
seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.  
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.  
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts  
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions 
de l'UNE 85222.  
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
12020-1.  
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica.  
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm  
Tipus d'alumini:  
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)  
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2  
Toleràncies:  
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.  
  
FINESTRES O BALCONERES:  
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons 
UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:  
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- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm  
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208  
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210  
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.  
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els 
assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.  
Sistema de tancament:  
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt  
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.  
  
PORTES:  
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna 
de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4  
  
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.  
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres  
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2  
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions 
exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.  
  
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:  
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:  
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica  
Lacat del perfil:  >= 60 micres  
  
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:  
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els 
valors per les propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Absortivitat  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.  
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.  
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: 
Condiciones técnicas de inspección y suministro.  
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: 
Tolerancias dimensionales y de forma.  
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características de los 
recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación  anódica del aluminio.  
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.  
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación  
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.  
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.  
  
FINESTRES O BALCONERES:  
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:  
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS  
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:  
- Número d'identificació del organisme de certificació 

- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1  
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, 
l'organisme de certificació ha d'emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge 
CE. Aquest certificat haurà d'incloure:  
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat  
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà:  
- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat  
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el 
fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge 
CE. Haurà d'incloure:  
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l'organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:  
- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:  
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)  
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):  

- Amplària 
- Llargària 
- Escairat del tall dels extrems 
- Rectitud d'arestes 
- Torsió del perfil 
- Secció corbada 
- Planor 
- Angles 
- Gruix  

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-
1.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que suposa:  
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de 

l'UNE-EN 14351-1. 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les característiques pertinents que declari el fabricant 

en el seu Marcatge CE. 
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge  
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjarà el material que no sigui 
adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en 
el projecte. 
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant. 
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de condicions tècniques particulars, o quan hi 
hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.  
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACT ICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS  I CORTINES TALLAFUMS 
 
BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASA11PB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Fusta  
- Metàl·lica  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver 
senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.  
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions 
exigides a la resta de la fulla.  
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar 
automàticament.  
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  
Dimensions:  
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  

Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
  
PORTA DE FUSTA:  
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.  
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats 
amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.  
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.  
Les fulles han de ser planes llises i massisses.  
  
PORTA METÀL·LICA:  
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.  
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les 
fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.  
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8  
Nombre de golfos:  
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4  
  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament.  
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària 
de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar 
amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.  
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:  
- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc 
d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  
- Grau 6: 100 000 cicles 
- Grau 7: 200 000 cicles  

- Massa de la porta (tercer dígit):  
- Grau 5: fins a 100 kg 
- Grau 6: fins a 200 kg  

- Resistència al foc (quart dígit):  
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums  

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):  
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):  
- Grau 3: resistència elevada 
- Grau 4: resistència molt elevada  

- Seguretat de bens (setè dígit):  
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones  

- Projecció de la barra (vuitè dígit):  
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)  

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):  
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta 
metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.  
  
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos 
y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 
Requisitos y métodos de ensayo.  
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 
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Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé 
a la informació comercial que l'acompanya:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número corresponent del certificat CE de conformitat 
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125  
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125) 
- Referència a la norma europea EN 1125 
- Mes i any del muntatge final pel fabricant  
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 

juliol  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista 
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 
per un laboratori acreditat:  
- Comportament al foc UNE 23802.  
- Característiques geomètriques:  

- Gruix 
- Dimensions nominals 
- Rectitud d'arestes. 
- Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
les peces resultin satisfactoris.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D 'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13169B,BD13179B,BD13189B,BD13119B,BD13129B,BD13139B,BD13159B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, 
geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici 

fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes 

d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits 
de la norma UNE-EN 1329-1  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  
- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  
- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125:  3,2 a 3,8mm 
- 140:  3,5 a 4,1 mm 
- 160:  4,0 a 4,6 mm 
- 180:  4,4 a 5,0 mm 
- 200:  4,9 a 5,6 mm 
- 250:  6,2 a 7,1 mm 
- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o 
nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a 
facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 
- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  
- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
Toleràncies:  
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema.  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a 
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los 
tubos y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, 
exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub.  
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).  
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D 'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜE S RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora 
encastable de xapa d'acer, galvanitzada.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm  
Amplària:  >= 1,5 cm  
Gruix:  >= 0,05 cm  
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre del tub que abraça  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANAL ITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZ3170,BDKZ3150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer   
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 
124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 
m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o 
amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de 
superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. 
En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
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     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, 
han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme 
a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves 
característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de 
les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VEN TILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDW -  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXAN TS I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B600,BDW3B700,BDW3B800,BDW3B100,BDW3B200,BDW3B300,BDW3B500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per 
a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 
disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para 
los tubos y el sistema.  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema.  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BDY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXA NTS I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B600,BDY3B700,BDY3B800,BDY3B100,BDY3B200,BDY3B300,BDY3B500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per 
a desguassos i baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer 
disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para 
los tubos y el sistema.  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema.  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METAL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE52Q220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°. 
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les 
vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y 
estanquidad. 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEG -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ  DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEG4Z211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equips de climatització partits d'expansió directa.  
S'han considerat els tipus d'equips següents:  
- Condicionadors compactes d'expansió directa 
- Bombes de calor compactes d'expansió directa  
La unitat exterior ha d'incorporar els elements següents:  
- Compressor per al fluid refrigerant 
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini 
- Electroventilador 
- Vàlvula d'inversió del cicle 
- Enllaços per als tubs d'interconnexió amb la unitat interior 
- Plafó per a connexions elèctriques 
- Suports antivibratoris i envoltant d'acer galvanitzat amb esmalt cuit al forn  
La unitat interior ha d'incorporar els elements següents:  
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini 
- Electroventilador muntat sobre suports antivibratoris 
- Filtre d'aire 
- Safata per a recollir condensacions 
- Enllaços per als tubs d'interconnexió 
- Plafó per a connexions elèctriques i de control.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats. 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu 
entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius. 
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin la pressió de funcionament 
normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  que es puguin produir. 
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294. 
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix 
possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o 
pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell. 
Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar 
perillós per a les parts actives. 
A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per kW de potència assignada, amb un valor màxim de 
10 mA per als aparells accessibles al públic en general, o be de 30 mA per als aparells no accessibles  al públic en general. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, 
perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del conductor elèctric de calefacció, aquest no pugui entrar 
en contacte amb parts metàl·liques accessibles. 
Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció 
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contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de 
calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.  
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur 
respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els 
aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge. 
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una indicació que proporcioni el sentit 
d'augment o disminució de la magnitud regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels termòstats o d'altres dispositius de 
comandament. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació d'interruptors en cables flexibles. 
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a 
la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de donar a entendre clarament 
que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació. 
Els aparells destinats a ser connectats a l'alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi hagi risc de xoc elèctric 
per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 
Grau de protecció de l'envoltant:  
- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies):  >=IPX0 
- Aparells d'us en bugaderies:  >=IPX1 
- Aparells d'us exterior:  >=IPX4  
Freqüència:  50 Hz  
Conductivitat tèrmica de l'aïllament dels tubs d'interconnexió:  <= 0,035 W/m°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant el transport. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de quedar en posició tal que 
l'oli no surti del compressor. 
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:  
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals absorbides en cada cas 
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 
- Límits extrems de funcionament admesos 
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 
- Classe i quantitat de refrigerant 
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 
- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 
- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 
- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 
- Instruccions de funcionament i manteniment 
- Dimensions màximes de l'equip 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Característiques de motors i ventiladors 
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, 
definiciones, clasificación y criterios de elección.  
* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.  
* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de calor 
eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar una placa amb les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència frigorífica total útil 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 

- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.  
- Comprovació que les unitats, estiguin identificades, tinguin placa de característiques i compleixin els requisits especificats en projecte. S'han 

de comprovar les diferents seccions del climatitzador:  
- Secció d'impulsió i retorn:  

- Ventilador 
- Motor (marca, model, nº de sèrie, data de fabricació, potència (CV), tensió (V), protecció mecànica, velocitat (rpm), regulador de 

velocitat (marca i model). 
- Instal·lació elèctrica arrencador (model i marca), tèrmic (model i marca), regulació, secció cables, tipus d'aïllament, fusibles, protecció 

de diferencials.  
- Secció de filtres: Tipus, marca i model segons taula 1.4.2.5 del RITE. 
- Secció humidificació: Humidificador (tipus, marca, model, nº de sèrie, (Nota: No s'admet humectació de l'aire mitjançant injecció directa 

de vapor procedent de calderes, excepte quant el vapor disposi de qualitat sanitària). 
- Secció bateries:  

- Fred (Potència) 
- Calor (Potència)  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels equips de climatització, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a la DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del 
material rebut.  
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEK -  REIXETES I DIFUSORS 
 
BEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D 'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK11QB8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 
que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic  de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per 
a ser fixat al bastiment de muntatge. 
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic  de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, 
preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW -  ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZ ACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEW5 -  ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW5B000,BEW52000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les caracterí 
stiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEY -  ELEMENTS DE MUNTATGE PER A INSTAL·LACIONS DE  CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEY5B000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de 
la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BF4 -  TUBOS DE ACERO INOXIDABLE 
 
BF42 -  TUBOS DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF4238E0,BF4239E0,BF423BE0. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Tubo de acero inoxidable obtenido a partir de fleje de acero y soldado longitudinalmente sin material de aportación, utilizado principalmente para 
la conducción de agua y otros líquidos acuosos a temperatura ambiente.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Los tubos deben ser lisos y presentar una superficie brillante. 
Deben estar libres de defectos superficiales internos y externos detectables por inspección visual.  
Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas.  
Los tubos deben suministrarse sin cordón de soldadura exterior.  
Los tubos, si no se especifica lo contrario, tendrán el cordón interior de soldadura.  
La composición química del acero debe ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2.  
Las características mecánicas deben ser conformes con la Norma Europea EN 10088-2.  
Los tubos deben ir marcados a lo largo de su longitud, a intervalos no superiores a 1 m, con la siguiente información como mínimo:  
- Nombre del fabricante o marca 
- Referencia a la norma EN 10312 
- Designación simbólica o numérica del acero 
- Dimensiones  
Esta información podrá ir marcada sobre una etiqueta fijada en el paquete o la caja de tubos si así se ha especificado al hacer el pedido.  
Diámetro exterior del tubo:  6 mm <= D <= 267 mm  
Longitud:  Barras de 5 o 6 m  
Rectitud:  
- Desviación total de una longitud de tubo L:  <= 0,0015 L 
- Tubos de la serie 1:  <= 3 mm/m 
- Tubos de la serie 2:  

- 12 mm < D < 128 mm:  <= 2 mm/m 
- D >= 128 mm:  <= 2,5 mm  

Dimensiones y tolerancias de los tubos de acero inoxidable Serie 1:  
+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Diámetro exterior ¦  Diámetro exterior (mm) ¦   Espesor   ¦ 
¦   especificado D  ¦-------------------------¦    pared    ¦ 
¦        (mm)       ¦    máx.    ¦    mín.    ¦     (mm)    ¦ 
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦         6         ¦     6,04   ¦     5,94   ¦     0,6     ¦ 
¦         8         ¦     8,04   ¦     7,94   ¦     0,6     ¦ 
¦        10         ¦    10,04   ¦     9,94   ¦     0,6     ¦ 
¦        12         ¦    12,04   ¦    11,94   ¦     0,6     ¦ 
¦        15         ¦    15,04   ¦    14,94   ¦     0,6     ¦ 
¦        18         ¦    18,04   ¦    17,94   ¦     0,7     ¦ 
¦        22         ¦    22,05   ¦    21,95   ¦     0,7     ¦ 
¦        28         ¦    28,05   ¦    27,95   ¦     0,8     ¦ 
¦        35         ¦    35,07   ¦    34,97   ¦     1,0     ¦ 
¦        42         ¦    42,07   ¦    41,97   ¦     1,2     ¦ 
¦        54         ¦    54,07   ¦    53,84   ¦     1,2     ¦ 
¦        66,7       ¦    66,75   ¦    66,08   ¦     1,2     ¦ 
¦        76,1       ¦    76,30   ¦    75,54   ¦     1,5     ¦ 
¦       103         ¦   103,8    ¦   102,2    ¦     1,5     ¦ 
¦       108         ¦   108,3    ¦   107,2    ¦     1,5     ¦ 
¦       128         ¦   129,0    ¦   127,0    ¦     1,5     ¦ 
¦       133         ¦   133,5    ¦   132,2    ¦     1,5     ¦ 
¦       153         ¦   154,5    ¦   151,5    ¦     1,5     ¦ 
¦       159         ¦   159,5    ¦   157,9    ¦     2,0     ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Dimensiones y tolerancias de los tubos de acero inoxidable Serie 2:  
+------------------------------------------------+ 
¦Diámetro exterior ¦  Tolerancia ¦ Espesor pared ¦ 
¦  especificado D  ¦   sobre D   ¦ especificado T¦ 
¦       (mm)       ¦    (mm)     ¦     (mm)      ¦ 
¦------------------------------------------------¦ 
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¦        12        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 
¦        15        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 
¦        18        ¦    ± 0,10   ¦      1,0      ¦ 
¦        22        ¦    ± 0,11   ¦      1,2      ¦ 
¦        28        ¦    ± 0,14   ¦      1,2      ¦ 
¦        35        ¦    ± 0,18   ¦      1,5      ¦ 
¦        42        ¦    ± 0,21   ¦      1,5      ¦ 
¦        54        ¦    ± 0,27   ¦      1,5      ¦ 
¦        64        ¦    ± 0,32   ¦      2,0      ¦ 
¦       76,1       ¦    ± 0,38   ¦      2,0      ¦ 
¦       88,9       ¦    ± 0,44   ¦      2,0      ¦ 
¦       108        ¦    ± 0,54   ¦      2,0      ¦ 
¦       133        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 
¦       159        ¦    ± 1,00   ¦      3,0      ¦ 
¦       219        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 
¦       267        ¦    ± 1,50   ¦      3,0      ¦ 
+------------------------------------------------+  
Tolerancias:  
- Espesor de pared:  

- Tubos de la serie 1:  ± 10 % 
- Tubos de la serie 2:  

- 12 mm <= D <= 54 mm:  ± 0,10 mm 
- 64 mm <= D <= 108 mm:  ± 0,15 mm 
- 133 mm <= D <= 267 mm:  ± 0,30 mm  

- Longitud:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Suministro: Sin que se alteren sus condiciones.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas.  
El flejado de acero al carbono no debe estar en contacto con los tubos.  
Los tubos que se vayan a utilizar para agua destinada al consumo humano deben suministrarse con protección en los extremos.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos incluyendo el agua destinada al consumo 
humano. Condiciones técnicas de suministro.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de 
evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:  
 - Productos para instalaciones para el transporte, evacuación o almacenamiento de agua destinada/no destinada al consumo humano:  
     - Sistema 4: Declaración de Prestaciones  
El símbolo normalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocará sobre el producto, o en su defecto sobre la etiqueta o en la 
documentación comercial que la acompaña e irá acompañada de la siguiente información:  
- Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante 
- Los dos últimos dígitos del año en que el que se fija el marcado 
- Referencia a la norma europea EN 10312 
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones,… y uso previsto 
- Número de serie 
- nformación sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en la tabla ZA.1 de la norma EN 10312, que deben ser como 

mínimo las siguientes: 
- Reacción al fuego 
- Límite elástico 
- Tolerancias dimensionales 
- Estanquidad a los líquids y método de ensayo empleado 
- Durabilidad de la resistencia a la corrosión intergranular y método de ensayo utilizado  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante los certificados de las características técnicas de los materiales.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control de recepción de los materiales y lugar de emplazamiento.  
- Contrastar la documentación con los materiales y con los requerimientos de la instalación según proyecto. (Verificar el marcaje a tubos y 

accesorios).  
- Control dimensional de tubos y accesorios (diámetro y espesor)  
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará por muestreo en cada recepción.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  

Será rehusado el material que no cumpla con los requerimientos del proyecto.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFA -  TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFA17340. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.  
- Peces en forma de T per a derivacions  
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades  
- Maniguets de connexió per a unions  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Per a encolar  
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin assolir els 
requeriments necessàris per al seu ús.  
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.  
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.  
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.  
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.  
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.  
Han de complir la legislació sanitària vigent.  
Els junts han de ser estancs.  
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.  
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt, de 
manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.  
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:  
- Número del RSI 
- Inscripció "AGUA"  
Gruix mínim de la paret (mm): 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦-----------------------------------------------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
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¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Pressió de treball (t: temperatura servei):  
- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).  
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3  
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 80°C  
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (mm):  
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+  
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm. 

(e) es el valor superior d'aquest interval.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.  
TUBS:  
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.  
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) :  >= 25 MPa  
ACCESSORIS:  
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.  
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.  
PER A UNIÓ ENCOLADA:  
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.  
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+  
Llargària mínima de l'embocadura:  
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm  
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.  
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.  
Diàmetre interior mig de l'embocadura:  
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm  
Llargària d'entrada de l'embocadura :  (22 + 0,16 dn) mm  

Fondària mínima d'embocament:  
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn - 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn - 2e  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.  
TUBS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de 
la pila ha de ser <= 1,5 m.  
ACCESSORIS:  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos 
en relación con los productos alimenticios y alimentarios.  
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Generalidades.  
TUBS:  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 2: Tubos.  
ACCESSORIS:  
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 3: Accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:  
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social  
TUBS:  
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
- Número de la línia d'extrussió  
ACCESSORIS:  
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- UNE EN 1452 
- Designació comercial 
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 
- Designació del material 
- Pressió nominal PN 
- Informació del fabricant  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:  
- Tamany nominal 
- Identificació del fabricant 
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes 
- Marca de certificació d'una tercera part 
- El trimestre i l'any de fabricació 
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
- Resistència als olis (O), si procedeix 
- La abreviatura del cautxú 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i 
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accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  
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BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFC -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFC1Z103,BFC1Z104,BFC1CC00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, 
impureses, porus i qualsevol altre imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en la norma EN ISO 15874-2. Els extrems 
dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall net.  
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre nominal, el gruix de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie 
calculada per al tub (Scalc.), sigui menor o igual que els valors definits a les taules 1, 2 o 3 de l'EN ISO 15874-2, en funció del tipus de material.  
Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de l'EN ISO 15874-2.  
La pressió màxima de servei i la temperatura d'aplicació, ha de complir amb els valors de l'annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del 
material del tub i de la classe de condició de servei.  
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons l'UNE-EN 921, han de complir amb l'especificat a l'apartat 7 de la norma EN ISO 
15874-2.  
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l'especificat en l'apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2.  
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:  
- Referència a la norma EN 15874 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal 
- Classe de dimensió 
- Tipus de material 
- Classe d'aplicació relacionada amb la pressió de disseny 
- Opacitat (si es declarada pel fabricant) 
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte)  
Les marques s'han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub.  
Material:  
- PP-H: Polipropilè-homopolímer 
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc 
- PP-R: Polipropilè-copolímer a l'atzar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 
1: Generalidades (ISO 15874-1:2003).  
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 
2: Tubos. (ISO 15874-2:2003).  
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BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
BFQ3 -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES E LASTOMÈRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQ3349A,BFQ334BA,BFQ334CA,BFQ33GLA,BFQ334EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.  
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.  
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.  
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat.  
Llargària:  2 m  
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K  
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C  
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C  
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible  
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios".  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en paquets.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición horizontal sometidas a una 
llama pequeña.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte. (temperatures màximes i mínimes, i espessors).  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.  
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.  
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BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFR11D10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions ni altres defectes. 
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE-EN 485-2  
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Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària. 
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre 
superfícies planes i protegides contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFW -  ACCESORIOS GENÉRICOS DE TUBOS PARA GASES Y F LUIDOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWA1740,BFW21B10,BFWC1C20,BFWR11D1,BFW41G10,BFW41H10,BFW41J10. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Conjunto de accesorios para tubos y para recubrimientos aislantes de tubos (codos, derivaciones, reducciones, etc.), utilizados en instalaciones 
de edificación y de urbanización para la total ejecución de la conducción o red a la que pertenezcan.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material, su calidad y características físicas, mecánicas y dimensionales, corresponderán a las del tubo y no mermarán las propias de éste en 
ninguna de sus aplicaciones.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetros  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de piezas necesarias para montar 1 m de tubo.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La misma normativa que se aplique a los tubos, en función de los fluídos que transporten.  
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BF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE D E TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYQ3020,BFYA1740,BFY21B10,BFYC1C20,BFYQ30A0,BFYR11D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de 
la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG151522,BG151422,BG151532,BG151732,BG151512,BG15Z513. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                  Tipus                           │ 

│──────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Material       │ Normal   │ Estanca  │ Antihumitat │Antideflagrant│ 

│───────────────│──────────│──────────│─────────────│──────────────│ 
│Plàstic        │>= IP-405 │>= IP-535 │  >= IP-545  │      -       │ 
│Plastificada   │>= IP-517 │>= IP-537 │  >= IP-547  │      -       │ 
│Planxa d'acer  │>= IP-517 │>= IP-537 │  >= IP-547  │  >= IP-557   │ 
│Fosa d'alumini │>= IP-517 │>= IP-537 │  >= IP-547  │  >= IP-557   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  78 
 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
BG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG161722,BG161A22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECAN ISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21H710,BG21H810,BG21H910,BG212510. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 
entorn.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y 
accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:  

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida 
instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECAN ISMES 
 
BG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22H710,BG22H810,BG22H910,BG22TH10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 
entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y 
accesorios. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECAN ISMES 
 
BG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2DG6D0,BG2DC8D0,BG2DC8F0,BG2DC8H0,BG2DC8K0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safates metàl·liques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  
- Llisa 
- Perforada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  
Potència de servei:  <= 16 kW  
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  
XAPA D'ACER GALVANITZAT:  
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.  
REIXA D'ACER:  
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  
REIXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
PLANXA:  
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades: 
-Nom del fabricant, o de la marca comercial  
-Marca d'identificació del producte concret  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEM ES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG312690,BG312630,BG312320,BG312330,BG31H550. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió 
assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
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S'han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil 

(PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure 

d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 
21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado 
y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado 
y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les 
exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa 
especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes 
les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material 
que la composa.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEM ES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG325120,BG325130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
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Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.  
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):  
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.  
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons 
les especificacions de la norma UNE 211002.  
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:  
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta 
para instalaciones fijas.  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):  
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases 
corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Llargària de la peça  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les 
exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa 
especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes 
les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material 
que la composa.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEM ES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE 
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de 
protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Material, secció, llargària i pes del conductor  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG415GKH,BG415D99,BG415D9B,BG415DJB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols 
protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu 
entorn.  
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents:  
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.  
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.  
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta 
dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l'esquema de connexions, els 
borns s'han de designar amb els símbols corresponents.  
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica  
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de ser visible quan 
l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar 
sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de 
característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:  
- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament  
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:  
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC  
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els 
catàlegs o manuals del fabricant.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions 
de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que 
permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions 
de la norma UNE-EN 60947-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als 

requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
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Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del 

projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control 
de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG424CJK,BG42429H,BG42439H,BG4243JH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a 

treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador 
de comprovació.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols normalitzats 

corresponents  
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades 
de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la regulació de la 
intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:  
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B  
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les indicacions 
següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats  
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes 
marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a mínim les 
indicacions següents:  
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma  
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma 
UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per 
pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió 
amb l'interruptor.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección contra 
sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als 
requisits exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del 

projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control 
de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG47494A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'element d'accionament ha de ser accessible.  
El comandament ha de ser manual. 
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de 
característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:  
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
- Marcat suplementari de seccionadors  
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:  
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i la potència disipada de l'element recanviable. 
- Referència a aquesta norma 
- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat  
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:  
- Tensió assignada d'aïllament 
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel seccionament, o quan estigui determinada. 
- Grau de contaminació, si és diferent de 3 

- Servei assignat 
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y análogos. Reglas generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als 

requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del 

projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 
intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control 
de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG51 -  COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG519780. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica.  
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S'han de considerar els tipus següents:  
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
  
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.  
  
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 3  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).  
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. Lista de métodos de ensayo.  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2.  
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2) (versión oficial EN 61036:1992).  
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).  
  
REACTIVA:  
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:  
- Marca i lloc de fabricació.  
- Designació del tipus d'aparell.  
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.  
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador  
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:  
- Constant del comptador.  
- Tensió de referència.  
- Número de sèrie i any de fabricació.  
- Temps de referència.  
- Classe de precissió.  
- Intensitat nominal.  
- Freqüència nominal en Hz.  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del 

projecte i la Companyia Subministradora.  
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Verificar les característiques dels elements de mesura.  
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Es comprovarà la totalitat dels materials.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG62 -  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG6251D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar accessoris embellidors.  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de creuament, dispositius 
de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.  
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.  
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.  
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu 
entorn.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als 

requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG63 -  ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG631155,BG63D15R,BG63Z15R,BG63Z25R,BG63Z151. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C  
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als 
contactes que tenen tensió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als 

requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG64 -  POLSADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG641AA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- A la intempèrie  
- A l'interior  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat 
format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial).  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. 
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material anticorrosiu.  
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal (UNE-EN 60669):  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir  
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669): 
+-----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦ 
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦ 
¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):  >= 40000  
  
A LA INTEMPÈRIE:  
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos.  
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.  
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324):  >= IP-245  
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.  
  
A L'INTERIOR:  
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa mitjançant visos.  
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):  
- Intensitat assignada (A) 
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- Tensió assignada (V) 
- Naturalesa del corrent 
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació 
- Referència 
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau 
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys 
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua  
  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als 

requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGA -  AVISADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGA12330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o sense i del tipus 1, 2 o 3.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.  
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir l'UNE 20-314. 
Material aïllant (UNE 20-314):  Classe II-A  
Freqüència:  50 - 60 Hz  
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-40X  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:  
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu productor de so.  
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors. 
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.  
AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:  
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de so i una placa embellidora.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. Reglas de seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als 

requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A  TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
BGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD14320,BGD14210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o 
de 300 micres.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.  
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 3 mm  
- Diàmetre:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A  TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
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BGDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNE XIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.  
Ha d'estar format pels següents components:  
- Caixa 
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris  
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , 
mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de 
protección.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTA L·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CA JAS Y ARMARIOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW15000,BGW16000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Partes proporcionales de accesorios de cajas y armarios.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán los adecuados para: cajas, armarios o centralizaciones de contadores, y no disminuirán, en ningún caso, 
su calidad.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetros  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de accesorios necesarios para el montaje de cajas, armarios o centralización de contadores.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTA L·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS , CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2DC8D,BGW2DC8F,BGW2DC8H,BGW2DC8K,BGW21000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 
bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTA L·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APAR ELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW42000,BGW41000,BGW47000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i 
protectors de sobretensions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTA L·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECA NISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW63000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, 
plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTA L·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWA -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVIS ADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un avisador acústic.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER  A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PE R A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 
bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  90 
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER  A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGYD -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PE R A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
 
BH21 -  LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTABLES AMB L ÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH21ZEA2,BH213MA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a encastar, amb difusor o sense.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de connexió.  
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, especificada al 
REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 60598-1:1989).  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 
60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes 
tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de 
treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:  
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària  
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part 
que s'hagi de treure per la seva instal·lació:  
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts  
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns  
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada 
o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:  
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats  
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO (CE) 245/2009.  
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Grau de protecció  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
- Tensió nominal  
- Potència nominal  
- Freqüència nominal  
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  
- Nom del fabricant  
- Referència  
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SE NYALITZACIÓ 
 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61RH9A,BH61RC9A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.  
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  
- Incandescència 
- Fluorescència  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de 
connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors elèctrics.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.  
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 
60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes 
tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y 
de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
FLUORESCÈNCIA:  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Grau de protecció  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
- Duració funcionament  

Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  
- Marca d'origen  
- Tensió nominal  
- Potència nominal  
- Freqüència nominal  
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  
- Nom del fabricant  
- Referència  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHU -  LÀMPADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHU8T2M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:  
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la subjecció de la 
làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o casquet defectuosos.  
Característiques dimensionals i funcionals: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 
+----------------------------------------------------------+  
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:  
- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant  
- Potència nominal  
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Tipus de làmpada  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  
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BJ -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA , REG I APARELLS SANITARIS 
 
BJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARI S 
 
BJ23 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ239130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
 - Bateria mescladora 
 - Broc 
 S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
 - Monocomandament 
- Temporitzada 
 - Senzilla 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els 
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
 Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
 Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
 Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació  de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta 
mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat  a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a 
la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'ò rgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o 
aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació , a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació , a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l’especificat al projecte. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri de la DF. 
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BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO S, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
BM3 -  EXTINTORES 
 
BM31 -  EXTINTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312611,BM313511. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Aparato autónomo que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Son 
extintores manuales los que han sido diseñados para utilizarse  a mano o transportados, y que en condiciones de funcionamiento tienen una 
masa menor o igual a 20 kg.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El fabricante, o el importador en su caso, han de garantizar que el extintor corresponda a un tipo registrado ante la Administración y que dispone 
de un certificado emitido por un organismo de control facultado para la aplicación del Reglamento de Aparatos a Presión, que acredite que el 
extintor corresponde plenamente al del proyecto presentado para registrar el tipo.  
Ha de tener una placa oficial, fijada de forma permanente, donde estén gravados los siguientes datos:  
- Indicación de la administración que realiza el control 
- La presión de diseño (presión máxima de servicio) 
- El número de registro del aparato 
- La fecha de la primera prueba y la marca de quien la realizó 
- Los espacios libres para pruebas sucesivas  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Por unidades, en funda de plástico.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados 
miembros sobre Equipos a Presion.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 
 
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:  
El cuerpo del extintor estará provisto de una etiqueta con los siguientes datos:  
- Nombre o razón social del fabricante o importador que ha registrado el tipo al que corresponde el extintor 
- Temperatura máxima y mínima de servicio 
- Productos contenidos y cantidad de los mismos 
- Eficacia para extintores portátiles de acuerdo con la norma UNE 23-110 
- Tipo de fuegos para los que no puede utilizarse el extintor 
- Instrucciones de uso 
- Fecha y contraseña correspondiente al registro de tipo  
  
OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Solicitar al fabricante el certificado del cumplimiento de las exigencias establecidas en el Reglamento de Instalaciones de protección contra 

incendios de los equipos y materiales empleados.  
- Solicitar a la empresa instaladora/mantenedora, certificado final conforme la instalación se ha ejecutado según normativas de aplicación.  
- Control de la documentación técnica suministrada.  
- Control del almacenamiento de extintores en obra hasta su colocación.  
- Control final de identificación de material y lugar de emplazamiento  
- Comprobar que los extintores cumplen los requisitos especificados en proyecto, se verificará:  

- Aprobación de tipo por la Dirección General de Industrias siderometalúrgicas y la placa de timbre de la Delegación o los Servicios 
Territoriales Autónomos de Industria.  

- Datos placa de diseño:  
- Presión máxima de servicio (diseño) 
- nº placa 
- Fecha 1ª Prueba y sucesivas  

- Datos etiqueta de características:  
- Nombre del fabricante importador 
- Temperatura máxima y mínima de servicio 
- Productos contenidos y cantidad de equipos 
- Eficacia del extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipo de fuego con el que no se puede utilizar 
- Instrucciones funcionamiento  

- Realización de informe con los resultados del control efectuado.  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se realizará el control de todos los extintores que se reciban en la obra.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento de las especificaciones, desviaciones del proyecto y 
variaciones del que se ha contratado con la empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la sustitución total o parcial del material 
recibido.  
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BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO S, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
BM3 -  EXTINTORES 
 
BM3A -  ARMARIOS PARA EXTINTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM3A1000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 

Armarios metálicos para extintores para montar superficialmente con la cara frontal de vidrio.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
Armario metálico para ir adosado a la pared, con la cara frontal de vidrio. 
Irá pintado de color rojo. 
El acceso al interior para las revisiones periódicas del extintor, se podrá hacer fácilmente sin romper el vidrio. 
El vidrio llevará la inscripción 'Rómpase en caso de incendio'.  
Altura:  >= 600 mm  
Anchura:  >= 300 mm  
Profundidad:  >= 220 mm  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: Por unidades, embalados en cartón.  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  
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BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO S, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 
BMD1 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD1Z005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements captadors per a instal·lacions de seguretat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 
 - Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 
 - Detectors microfònics 
 - Radars volumètrics 
 - Detectors d'infraroigs i radar combinat 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Condicions de funcionament: 
- Humitat relativa:  <= 95% 
 - Temperatura de treball:  0°C - 45°C 
 - Tensió d'alimentació:  12 V c.c. 
 DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS: 
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de temperatura. 
Ha d'estar format per un suport i un cos. 
Angles de cobertura:  >= 90° 
 Per a muntar superficialment al sostre: 
- Angle de detecció:  360° 
 Abast màxim:  >= 7,5 m 
 Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2 
 Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5 
 Cobertura corredor. Abast màxim:  >= 10 m 
 Cobertura contínua. Abast màxim:  >= 10 m 
 Si són de cortina espessa: 
- Ha de tenir una lent de cortina. 
 - Zones sensibles de detecció:  1 
- Cobertura lateral:  >= 1 m 
- Abast longitudinal:  >= 10 m 
 DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT: 
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones. 
Ha d'estar format per un suport i un cos. 
Les conexions han de ser pel circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led). 
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Han de servir per a vigilància d'interiors. 
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables. 
Han de portar un dispositiu antisabotatge. 
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques. 
Nombre ventalls (plans verticals de detecció):  >= 2 
 Nombre de feixos (plans horitzontals de detecció):  >= 5 
 Cobertura corredor. Abast:  >= 10 m 
 Abast màxim: 
- Llargària:  >= 10 m 
 - Amplària:  >= 5 m 
 Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz 
 DETECTORS MICROFÒNICS: 
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat. 
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret. 
Radi de detecció:  >= 5 m 
Freqüencia de treball:  5 - 60 KHz 
 RADARS VOLUMÈTRICS: 
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant moviments. 
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil. 
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos. 
Abast màxim: 
- Llargària:  >= 15 m 
 - Amplària:  >= 5 m 
 Freqüència de treball:  9,4 - 10,7 GHz 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 108210:1986 Detectores. Clasificación. 
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BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO S, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
BMD -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 
BMD6 -  CONDUCTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMD62420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors blindats i apantallats. 
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors. 
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació. 
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva composició. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014. 
Ha d'estar protegit contra interferències. 
Han de portar un dispositiu antisabotatge. 
Capacitat:  90 pF/m 
 Recobriment pantalla:  >= 75% 
 Temperatura de servei:  0 - 60°C 
 Tensió de servei:  250 V 
 Tensió de prova:  1000 V 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de 100 m. 

L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
 - Tipus de cable 
 - Secció nominal 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO S, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
BMY -  PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALE S PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000,BMY11000,BMY14000,BMY13000,BMY12000. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
Accesorios para instalaciones de protección contra incendios.  
Se han considerado los siguientes elementos:  
- Parte proporcional de elementos especiales para detectores 
- Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección 
- Parte proporcional de elementos especiales para sirenas 
- Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma  
- Parte proporcional de elementos especiales para hidrantes 
- Parte proporcional de elementos especiales para columnas secas 
- Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio 
- Parte proporcional de elementos especiales para detectores-extintores automáticos 
- Parte proporcional de elementos especiales para válvulas de control y de alarma  
- Parte proporcional de elementos especiales para extintores.  
- Parte proporcional de elementos especiales para pararrayos.  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
El material y sus características serán los adecuados para la instalación y no harán disminuir, en ningún caso, su calidad y buen funcionamiento.  
 
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación:  
- Material  
- Tipo  
- Diámetro u otras dimensiones  
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad compuesta por el conjunto de elementos especiales necesarios para el montaje de un elemento.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP1 -  ANTENES TV 
 
BP13 -  CAIXES DE DERIVACIÓ 
 



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  95 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP134100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació per a conductors coaxials d'antena col·lectiva de base metàl·lica i envoltant de plàstic.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Caixa de derivació per a derivar connexions per als usuaris, en un punt determinat de la línia. 
Ha de tenir una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada, derivacions i sortida. 
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.  
Atenuació de pas:  <= 2,5 dB 
Atenuació de la derivació:  <= 12 dB  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP1 -  ANTENES TV 
 
BP14 -  PRESES DE SENYAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP141221. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Preses de senyal de TV i FM de forma rectangular o rodona.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de proporcionar els senyals provinents de l'equip d'amplificació directament als aparells receptors, per mitjà d'una connexió per cable coaxial. 
Ha de constar d'una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada i dues sortides (FM i TV) per a connectors endollables. 
La connexió de FM s'ha de diferenciar de la de TV. 
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.  
Desacoblament entre connexions de FM:  >= 46 dB 
Desacoblament entre connexions de TV:  >= 26 dB  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la instal·lació, i verificar 

que compleixen les especificacions del  projecte:  
- Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie), característiques (guany, angles de recepció, longitud, 

càrregues de vent, etc.).  
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i 

consum).  
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, 

freqüència, impedància, atenuacions).  
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques (alimentació, tipus de connector).  
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus coberta, tipus cable).  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que 
arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què 
s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.  
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP41 -  CABLES COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP411240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa.  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre exterior) i finalment, una capa aïllant protectora. 
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les diferents connexions dels usuaris. 
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres instal·lacions, i ha de protegir la instal·lació 
de la captació directa de senyals emesos per antenes emissores, excessivament pròximes, o de pertorbacions externes causades per vehicles, 
instal·lacions industrials, etc. 
Impedància característica:  75 ohms 
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m:  <= 1,3 
Freqüència inferior, mesura ROE:  <= 50 MHz 
Freqüència superior, mesura ROE:  >= 800 MHz 
Material de la malla d'apantallament:  Coure  
Material aïllant dels conductors:  
- Atenuació normal:  polietilè compacte  
- Atenuació baixa:  polietilè expandit  
Atenuació per a 100 m de llargària:  
- Conductors d'atenuació normal:  20 dB  
- Conductors d'atenuació baixa:  15 dB  
Freqüència del mesurament de l'atenuació:  >= 500 MHz  
Toleràncies:  
- Impedància característica:  ± 3 ohms  (mesurada a una freqüència de 200 MHz)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
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BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP434640,BP43C430. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 
- Cables amb o sense pantalla  per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un 
risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions especials les condicions 
d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.  
  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  
El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. La superfície del 
conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha 
de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense 
malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o 
una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable 
amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions 
de la norma UNE 212-002. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió 
d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una 
combinació d'elles:  
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora  
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de 
coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i trena, la 
cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, 
esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1  
  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
El conductor pot ser d'un únic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o conductors ha de ser circular i uniforme. 
La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en capes concèntriques o en grup. 
Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm  
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. L'aïllament ha 
de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense 
malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent servir un aïllament colorat o 
una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable 
amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions 
de la norma UNE 212-002. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió 
d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una 
combinació d'elles:  
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora  
Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de continuïtat ha de ser d'un o més fils de 
coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui formada per cinta i trena, la 
cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, 
esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2  
  
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 60603. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels contactes del 
connector en l'aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre 
del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot 
sobresortir de la funda.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.  
  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades.  
  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
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UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en 
edificios.  
  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado.  
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado.  
UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado.  
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales analógicas y digitales. 
Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables 
para conexionado.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BP -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
BP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
BP49 -  CABLES PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP49Z010,BP49U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, per a col·locar en tub.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els conductors han de ser bipolars. 
Els conductors han d'estar composats de coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima. 
L'aïllament de cada conductor ha de ser de PVC. 
La coberta dels conductors ha de ser de PVC.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Temperatura mínima de servei: -5ºC 
Temperatura màxima de servei : +80ºC 
Tensió nominal : 250 V 
Tensió de prova : 1.500 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701461,D070A4D1,D0701641,D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 

condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0714641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius:  
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de 

condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada 
ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o 
mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
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El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni 
trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, 
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de 
desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E21 -  ENDERROCS 
 
E213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E213335X,E2135353. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 
l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones  
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222142X,E2221422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua 
o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina 
o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de 
neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, 
restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de 
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la 
presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de 
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que 
calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, 
i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions 
i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX 
y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E224 -  REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I REC ALÇATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2241200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)  
- Situació dels punts topogràfics 
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent  

CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer just  abans de l'abocada del formigó.  
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb l'acord del fons i la paret en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions:  ± 5%  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Horitzontalitat:  ± 20 mm/m  
- Aplomat de les parets verticals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar si plou o neva.  
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que puguin ser propenses a esllavissaments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.  
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRA NULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2252772. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han 
d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges  
- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert 
d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda 
en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
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REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix 
nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema 
previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els 
mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la 
construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
REPÀS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural de cimientos DB-SE-C.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R2MJ14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
  

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del 
REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en 
les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els 
espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb 
indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 
accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R3 -  TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·L ACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R3MJ01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.  
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R4503X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDU S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R5MJ03,E2R5MJ18. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  104 
 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb 
indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments 
accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCC IÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ  DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R6423X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de 
transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal 

indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el 
plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORI TZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA7LP0,E2RA71H0,E2RAMJ02,E2RAMJ04,E2RAMJ07,E2RAMJ12,E2RAMJ13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i 

emmagatzematge o eliminació  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 
emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la 
Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, 
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31522H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, 
de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat 
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el 
projecte la DF valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que 
ho autoritzi explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells:  

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  

- Dimensions en planta:  
- Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):  

- D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  

- Secció transversal (D:dimensió considerada):  
- En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):  
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el 
projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis 
que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de 
ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-
ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el 
curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una 
massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 
DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en 

tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 

de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses 
en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas 

el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat.  
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E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B300X,E31B30XX,E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació 
d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils 
d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de 
ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó 
o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de 
formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó 
proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència 
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha 
de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en 
qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del 
formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la 
taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en 
posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la 
suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, 
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de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors 
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix 
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 
normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
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E3 -  FONAMENTS 
 
E3D -  MICROPILONS 
 
E3D1 -  EXECUCIÓ DE MICROPILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3D16CAX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema mecànic desplaçable per l'interior d'una entubació 
recuperable.  
S'han considerat els armats següents:  
- Tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix de paret  
- Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500 SD amb una quantia de 4 kg/m  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Perforació 
- Col·locació de l'armadura 
- Injecció de morter de ciment  
Si la partida ho especifica es considera que un 25% de la llargària de la perforació requereix utilitzar mètodes especials per la duresa dels materials 
atravessats (roca i/o formigó).  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La profunditat ha de ser la indicada a la DT, comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la DT.  
La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt.  
Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la DT.  
La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons.  

La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser d'alta qualitat.  
No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la corrosió de l'armadura.  
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, a més de les 
indicades a aquest apartat.  
L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions.  
El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la DT.  
Proporció beurada de ciment/aigua:  >= 2  
Encastament en les sorres consolidades:  >= 4 m  
Pressió final d'injecció:  >= 2 N/mm2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig dels eixos:  

- Sobre paraments de formigó:  ± 5 cm 
- Superfícies d'excavació o rebliment:  ± 10 cm 
- Terreny natural sense excavar:  ± 15 cm  

- Inclinació:  6% de la llargària del piló  
- Profunditat:  - 0 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.  
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.  
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:  
- La granulometria dels àrids. 
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 
- La consistència de la beurada. 
- Característiques d'estabilitat. 
- El temps de mescla i amassat.  
L'execució del micropilot consta de tres fases:  
- Perforació 
- Preparació i col·locació de tubs 
- Injecció de la beurada  
El formigonament s'ha de fer en tres fases:  
- Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per a omplir l'espai entre el tub i el terreny 
- Una vegada adormida la primera injecció, s'ha d'injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub per a formar el bulb de repartiment 

de càrregues a la punta del piló 
- Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el mecanisme d'injecció i s'ha d'omplir l'interior del tub  
Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina.  
La beurada no ha de tenir grumolls ni bombolles d'aire. Per a evitar-ho s'han d'intercalar filtres depuradors entre la mescladora i la bomba d'injecció.  
L'amasada s'ha de fer mecànicament.  
Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre pel més baix.  
Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada.  
La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment.  
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó.  
Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades següents:  
- Data d'execució 
- Diàmetre 
- Fondària assolida 
- Volum de beurada realment utilitzada 
- Armadures utilitzades 
- Estrats del terreny atrevessats 
- Fondària de l'encastament per punta, si correspon  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament per la DF.  
El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONES DE CONTROL. BEURADA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.  
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:  

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.  
- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons.  
Control de les condicions del conducte en el que s'ha d'injectar la beurada.  
- Durant el procés d'execució s'han de realitzar, cada dia, els següents controls:  

- Viscositat de la beurada (con de Marsch) en el moment de l'inici de la injecció. 
- Control del procés d'injecció. 
- Control temperatura ambient màxima i mínima, els dies que es faci injecció, i en les 48 hores successives, especialment en temps fred.  

OPERACIONS DE CONTROL. MICROPILONS:  
- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons.  
- Inspecció visual de l'estat dels tubs abans de la injecció  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. BEURADA:  
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment si no es compleixen les especificacions indicades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. MICROPILONS:  
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades abans de la injecció del micropiló.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3D -  MICROPILONS 
 
E3DZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3DZ2000,E3DZB01X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions auxiliar per a l'execució de micropilons.  
S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars següents:  
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a l'excavació i el formigonament de micropilons.  
- Enderroc de cap de micropiló per a extreure les parts de formigó de mala qualitat  
EQUIP PER A MICROPILONS:  
Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per executar els micropilons, 
d'acord amb la DT.  
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.  
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ:  
El cap del micropiló ha de restar al nivell previst a la DT.  
No han de restar parts de formigó de mala qualitat.  
La superfície del cap ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.  
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
EQUIP PER A MICROPILONS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a la zona de muntatge i 
desmuntatge.  
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries.  
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ:  
No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó garanteixin que no es produiran danys al formigó que no s'enderroqui. 
L'enderroc es pot fer en dues fases, fent l'última fase quan el formigó assoleixi la resistència definitiva.  
Si a l'arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la DT, s'ha de continuar l'enderroc fins a trobar el formigó 
adequat, i tornar a formigonar fins al nivell de coronament amb formigó de les característiques indicades a la DT, garantint l'adherència dels dos 
formigons.  
Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures.  
La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EQUIP PER A MICROPILONS:  
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.  
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44P275X,E441235X,E44X275X,E44WTMXX,E44WTXXX,E442SG05,E442SG06,E447SG01,E442SG04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Traves  
- Encavallades  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 

segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 

o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 

10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-

1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un 
increment de les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 
amb les indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta 
amb entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   
  
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  
  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les 
inspeccions.  



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  109 
 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no 
roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, 
han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

- Posició dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  
  

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material 
base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:  
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials 
siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar 
fins que sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi 
acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de 
les càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser 
retirats de forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat 
de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment 
per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment 
de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb 
procediments adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 
mm de galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i 
acceptació de la DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  
  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres 
d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 
d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a tocar' sense sobretesar els 
cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer 
cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per 
a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i 
cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus 
de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front 
l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de 
fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 
procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de 
manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no 
s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar 
la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-
A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  110 
 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a 
l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 

15614-1.  
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es 
pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de 
control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies 
al plec de condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del 
subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
  
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de 
soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en 
longituds majors.  
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes 
materialitzada amb un filferro tesat.  
  
UNIONS SOLDADES:  
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis 
anteriors.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el 
control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el 
control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
  
UNIONS SOLDADES:  
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les 
especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb 
les exigides per la normativa vigent.  
  
UNIONS SOLDADES:  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb 
les exigides per la normativa vigent.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
  
UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
UNIONS SOLDADES:  
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
E441 -  PILARS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E441235X. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 

S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 

Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Col.locació amb soldadura 
- Col.locació amb cargols 
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- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col.locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col.locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 
amb les indicacions de la D.T. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura. 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 
          - D'1 m, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m ± 3 mm 
          - De 3 a 6 m ± 4 mm 
          - De 6 a 10 m ± 5 mm 
          - De 10 a 15 m ± 6 mm 
     - Fletxa (L=llum) <= L/1500 
      <= 10 mm 

- Aplomat: 
          - Pilars <= H/1000 
           <= 25 mm 
          - Bigues (D=cantell) <= D/250 

- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que 
       formen el conjunt estructural) <= 15 mm 
 
PILARS: 
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T. 
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir les 
toleràncies d'aplomat fixades. 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir 
amb beurada de ciment. 
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser 
més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura. 
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix 
de junt. 
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de moments flectors nuls. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de les plaques base dels pilars ± 2% 
     - Planor de les plaques base del pilar ± 0,2% 
     - Dimensions de rigiditzadors ± 0,2% 

- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 
          - D'1 m de jàssera, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m de jàssera ± 3 mm 
 
ELEMENTS D'ANCORATGE: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 0,2% 
     - Dimensions plaques d'ancoratge ± 2% 
     - Separació entre barres d'ancoratge ± 2% 
     - Alineació entre barres d'ancoratge ± 2 mm 
     - Alineació ± 2 mm/m 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-
95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm 
mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície 
exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies d'execució: 

- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de ser les que s'estableixen en la norma NBE 
EA-95. 

     - Diàmetre dels cargols calibrats - 0,00 mm 
      + 0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm ± 3,0 mm 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o 
porus. 
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta. 
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°. 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - De 15 mm, com a màxim ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm ± 2,0 mm 
          - De més de 150 mm ± 3,0 mm 
 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar els treballs en obra. 
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la D.F. 
i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb 
la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense 
afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques 
Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de 
la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la 
tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de 
fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. 
S'han de col.locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 
d'unió. 
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una 
segona pasada. 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 
- Elèctric per resistència 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la 
D.F. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes, han de ser els indicats a 
la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-
1. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes als articles corresponents de la NBE EA-95. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE 
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DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS: 
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls 
 
ALTRES PERFILS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
E44P -  PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44P275X. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 

S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 

Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Col.locació amb soldadura 
- Col.locació amb cargols 
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col.locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col.locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 
amb les indicacions de la D.T. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura. 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 
          - D'1 m, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m ± 3 mm 
          - De 3 a 6 m ± 4 mm 
          - De 6 a 10 m ± 5 mm 
          - De 10 a 15 m ± 6 mm 
     - Fletxa (L=llum) <= L/1500 
      <= 10 mm 

- Aplomat: 
          - Pilars <= H/1000 
           <= 25 mm 
          - Bigues (D=cantell) <= D/250 

- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que 
       formen el conjunt estructural) <= 15 mm 
 
PILARS: 
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T. 
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir les 
toleràncies d'aplomat fixades. 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir 
amb beurada de ciment. 
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser 
més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura. 
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix 
de junt. 
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de moments flectors nuls. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de les plaques base dels pilars ± 2% 
     - Planor de les plaques base del pilar ± 0,2% 
     - Dimensions de rigiditzadors ± 0,2% 

- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 
          - D'1 m de jàssera, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m de jàssera ± 3 mm 
 
ELEMENTS D'ANCORATGE: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 0,2% 
     - Dimensions plaques d'ancoratge ± 2% 
     - Separació entre barres d'ancoratge ± 2% 
     - Alineació entre barres d'ancoratge ± 2 mm 
     - Alineació ± 2 mm/m 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-
95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm 
mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície 
exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies d'execució: 

- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de ser les que s'estableixen en la norma NBE 
EA-95. 

     - Diàmetre dels cargols calibrats - 0,00 mm 
      + 0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm ± 3,0 mm 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o 
porus. 
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta. 
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°. 
Toleràncies d'execució: 
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- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - De 15 mm, com a màxim ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm ± 2,0 mm 
          - De més de 150 mm ± 3,0 mm 
 
 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar els treballs en obra. 
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la D.F. 
i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb 
la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense 
afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques 
Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de 
la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la 
tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de 
fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. 
S'han de col.locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 
d'unió. 
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una 
segona pasada. 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 
- Elèctric per resistència 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la 
D.F. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes, han de ser els indicats a 
la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-
1. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes als articles corresponents de la NBE EA-95. 
 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE 
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS: 
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls 
 
ALTRES PERFILS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 

(BOE n° 242 del 9.10). 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
E44W -  ELEMENTS D'ANCORATGE PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44WTMXX,E44WTXXX. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
  
DEFINICIO: 
Subministrament i col·locació d'ancoratge amb tac d’expansió d’acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils 
metàl·lics a estructura de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Execució dels forats 
- Neteja del forat 
- Col·locació dels ancoratges 
  
CONDICIONS GENERALS: 
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l’adequada en funció de les característiques geomètriques del tac utilitzat. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a garantir les característiques 
mecàniques de l’ancoratge, d’acord amb les indicacions del fabricant de l’ancoratge. 
El cargol s’ha d’apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de l’ancoratge. 
 
TACS D’EXPANSIÓ: 
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l’element a fixar. 
Si el tac ha d’estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del 
material. 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                                      ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                      ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦--------------------------------------------------------------¦ 
¦ Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦ 
¦ Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦ 
¦ Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦ 
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦ 
¦ Par de apriete màxim (kpm)           ¦   5.0 ¦   8.0 ¦  12.0 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
TAC QUÍMIC: 
L’espàrrec ha d’estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 
Si el tac ha d’estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del 
material. 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                                      ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 
¦                                      ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 
¦--------------------------------------------------------------¦ 
¦ Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦ 
¦ Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦ 
¦ Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦ 
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦ 
¦ Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
  
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base. 
El diàmetre de la broca ha de ser l’especificat segons el diàmetre del tac. 
El forat s’ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
Si durant la realització del forat es troba una barra de l’armadura, cal interrompre el procés. 
No es  travessarà cap armadura sense l’autorització expressa de la D.F. 
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat. 
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El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus 
químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Si el cartutx es del tipus càpsula, s’ha d’introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, s’introduirà la varilla, punxant el 
centre de la càpsula. 
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel 
fabricant. La primera manxada de l’aplicador es llençarà. L’aplicador s’ha d’introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat des del 
fons cap a l’exterior. 
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega l’ancoratge.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu 
comportament eficaç. 
No s’han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 
E44X -  ELEMENTS D'ANCORATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44X275X. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o A/52b 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 

S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 

Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Col.locació amb soldadura 
- Col.locació amb cargols 
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col.locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col.locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre 
amb les indicacions de la D.T. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura. 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 
          - D'1 m, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m ± 3 mm 
          - De 3 a 6 m ± 4 mm 
          - De 6 a 10 m ± 5 mm 
          - De 10 a 15 m ± 6 mm 
     - Fletxa (L=llum) <= L/1500 
      <= 10 mm 

- Aplomat: 
          - Pilars <= H/1000 
           <= 25 mm 
          - Bigues (D=cantell) <= D/250 

- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que 
       formen el conjunt estructural) <= 15 mm 
 
PILARS: 
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T. 
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir les 
toleràncies d'aplomat fixades. 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir 
amb beurada de ciment. 
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser 
més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura. 
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix 
de junt. 
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de moments flectors nuls. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de les plaques base dels pilars ± 2% 
     - Planor de les plaques base del pilar ± 0,2% 
     - Dimensions de rigiditzadors ± 0,2% 

- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 
          - D'1 m de jàssera, com a màxim ± 2 mm 
          - D'1 a 3 m de jàssera ± 3 mm 
 
ELEMENTS D'ANCORATGE: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 0,2% 
     - Dimensions plaques d'ancoratge ± 2% 
     - Separació entre barres d'ancoratge ± 2% 
     - Alineació entre barres d'ancoratge ± 2 mm 
     - Alineació ± 2 mm/m 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-
95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm 
mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície 
exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies d'execució: 

- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de ser les que s'estableixen en la norma NBE 
EA-95. 

     - Diàmetre dels cargols calibrats - 0,00 mm 
      + 0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm ± 3,0 mm 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o 
porus. 
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta. 
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°. 
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Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 

          - De 15 mm, com a màxim ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm ± 2,0 mm 
          - De més de 150 mm ± 3,0 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar els treballs en obra. 
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la D.F. 
i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball 
estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb 
la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense 
afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques 
Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de 
la D.F., que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la 
tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de 
fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. 
S'han de col.locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces 
d'unió. 
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una 
segona pasada. 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 
- Elèctric per resistència 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la 
D.F. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes, han de ser els indicats a 
la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-
1. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes als articles corresponents de la NBE EA-95. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE 
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS: 
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls 
 
ALTRES PERFILS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4521AH4,E45918C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, 
de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Murs  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
- Sostres nervats unidireccionals  
- Sostres nervats reticulars  
- Lloses i bancades  
- Membranes i voltes  
S'han considerat les operacions auxiliars següents:  
- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
Tractament de cura amb producte filmògen:  
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat 
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que 
ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):  

- H <= 6 m:  ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):  
- H <= 6 m:  ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals:  
- Peces:  ± 24 mm 
- Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
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Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.  
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el 
projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis 
que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la 
segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de 
ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-
ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el 
curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una 
massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada 
per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa 
de formigó i quedi recobert per la beurada  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les 
armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte 
s'utilitza formigó autocompactant  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els 
junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat 
superficial.  
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la 
DF.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en 

tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats 

estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït 

de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, 
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses 
en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas 

el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
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realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, 
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element 
formigonat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B23000,E4B93000,E4B9M6CC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació 
d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils 
d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de 
ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó 
o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de 
formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó 
proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència 
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha 
de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents 
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en 
qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del 
formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot 
fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons 
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la 
taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els 
recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en 
posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la 
suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària 
neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, 
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors 
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix 
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la 
normativa vigent.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de 
la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, 
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4D -  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOC ACIO D'ALLEUGERIMENTS 
 
E4D2 -  MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MUR S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D2DA26. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, 
ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per 
a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat 
de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la 

col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin 
elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis 
solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos 
sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels 
sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les 

càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han 
produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements 
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura 
fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la 
seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que 
deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un 
segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm  ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm  ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm  ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als 
ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el 
tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
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FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del 
formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de 
l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no 
s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense 
excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, 
assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de 
disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i 
carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre 
el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades 
amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a 
formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del 
forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A F ORMACIÓ DE SOSTRES 
 
E4LM -  PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES CO L·LABORANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LM1A2X. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat grecades, de 0,80 mm fins a 1,20 mm de gruix, per 
a la formació de sostre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament 
- Replanteig i col·locació de les plaques 
- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i tota la documentació que ha d'aportar un producte amb 
marcatge CE.  
El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de preparar i sotmetre a l'aprovació de la DF els plànols 
constructius per a l'execució i la col·locació a l'obra dels seus materials.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT.  
Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades.  
Les plaques col·locades  no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni discontinuïtats en el galvanitzat.  
Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució de les soldadures de les plaques.  
Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport.  
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.  
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.  
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament.  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i les plaques.  
Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb visos especials a pressió controlada.  
Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa.  
Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa.   
Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram continuo.  
El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de realitzar mitjançant peces especials de remat de xapa 
galvanitzada.  
Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament.  
La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni sotmeses a ambients agressius, humits o químics.  
El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.  
Diàmetre de les soldadures:  >= 20 mm  
Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2  
Fixacions a l'extrem de cada estria:  >= 2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig en planta:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 10 mm  
- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els recolzaments.  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.  
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima prevista durant l'abocada del formigó.  
Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les plaques.  
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients segons el cas.  
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.  
S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris.  
Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una pintura antioxidant.  
En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada cas.  
Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de pilars.  
La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques  
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- Fixació de les  plaques als elements de suport.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 
exigides per la normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
E4Z1 -  ELEMENTS DE RECOLZAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4Z1CM2X,E4Z1181X,E4Z1121X,E4Z1SIKX,E4Z1C8TX,E4Z1SIXX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre dues bases d'anivellament i base 
d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes de recolzament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Recolzaments:  
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col·locació dels aparells de recolzament  
CONDICIONS GENERALS:  
La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT.  
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon funcionament del recolzament.  
Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat:  
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament:  
- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 
- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Posició en planta:  ± 1 mm  
- Replanteig de cotes:  ± 10 mm  
RECOLZAMENTS:  
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric.  
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements.  
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament.  
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les bases d'anivellament.  
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial.  
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament.  
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT.  
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota càrregues verticals idèntiques.  
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i 
els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements estructurals que s'han de suportar.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig del eixos:  ± 5 mm  
- Llargària:  ± 5%  
- Amplària:  ± 5%  
- Gruix:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
E535 -  COBERTES DE PLAQUES D'ACER AMB PENDENT INFE RIOR AL 30% 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E535SG03,E535SG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol 
cos, col·locades amb fixacions mecàniques.  
S'ha considerat la següent composició:  
- Xapa exterior:  acer galvanitzat 
- Xapa interior:  acer galvanitzat 
- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques 
- Col·locació de les plaques 
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas 
- Comprovació de l'estanquitat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.).  
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Els elements han de quedar alineats.  
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat.  
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols autorroscants.  
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de la xapa inferior.  
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  
Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm 
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm  
El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i en sentit transversal serà sobre els recolzaments 
de les plaques.  
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, 
s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els pannells de la coberta  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
E545 -  COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFE RIOR AL 30% 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E545SG03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de 
dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in situ).  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels eixos de les pendents. 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 
- Execució dels junts entre planxes. 
- Comprovació de l'estanquitat. 
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 
- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 
- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ)  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials.  
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.  
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.  
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud 
topogràfica, etc.).  
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o 
d´acer inoxidable.  
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat.  
Cavalcament entre planxes:  
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer  
Volada de les planxes:  
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi  
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  
Distància entre punts de fixació als punts singulars:  
- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm 
- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm  
Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt  
  
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:  
Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 
La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o remats d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer 
inoxidable 
Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures 
( roure, castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure.  
En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura.   
El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments.  
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.  
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
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E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z2SG04,E5Z2FCB4,E5Z2SG07,E5Z2FZLA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques  
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre 

envanets de sostremort  
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter  
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de capa de protecció de morter de ciment:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material  
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:  
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- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
  
CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de tenir junts de retracció.  
Junts de retracció:  
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm  
  
SOLERA:  
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar 
ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els 
elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.  
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de solera:  ± 10 mm  
- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  
  

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.  
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els 
caps puguin fer malbè la planxa.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
  
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
  
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  
  
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  
  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.  

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Distància entre els suports:  = llargària placa  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  + 20 mm  
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 
48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  
  
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
  
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en 
sec i s'ha de rejuntar amb morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZD -  MINVELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZDSG05,E5ZDSG02,E5ZDSG03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. 
etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) 
i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZE -  RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZES35J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. 
etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) 
i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZF -  ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZFU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta  
S'han considerat els elements següents:  
- Acroteri i minvell de dues peces de planxa col·locades amb fixacions mecàniques.  
- Acroteri alt en pendent de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.  
- Acroteri lateral o baix en pendent amb muntants, de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.  
- Acroteri amb peça en forma d'L de ceràmica, col·locada amb morter i acabat amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques  
- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques 
- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura 
- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter 
- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Acroteri de peça ceràmica:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de la peça ceràmica collada amb morter sobre el suport i recobriment d'aquesta amb planxa metàl·lica fixada mecànicament 
- Execució dels junts entre làmines  
Gàrgola col·locada amb soldadura:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element amb soldadura  
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua.  
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport sòlidament mitjançant visos.  
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ELEMENT DE PLANXA:  
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze o 
aliatge de coure  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.  
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.  
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes.  
  
ACROTERI:  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany.  
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades.  
L'acroteri amb abocador a la canal, ha de cavalcar sobre d'aquesta.  
La peça ceràmica ha de recolzar sobre la paret perimetral i sobre l'envanet de sostremort. Verticalment ha de seguir el pla de façana.  
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm  
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm  
Cavalcaments:  >= 5 cm  
Cavalcaments sobre la canal:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total  
- Horitzontalitats:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total  
  
ACROTERI DE PEÇA EN FORMA D'L DE CERÀMICA:  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació de la peça:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total  
- Horitzontalitat de la peça:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Desviació de la peça respecte al pla de façana:  ± 2 mm  
  
GÀRGOLA:  
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en tot el seu perímetre.  
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb morter.  
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.  
Pendent cap a l'exterior:  >= 1 cm 
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Situació:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
  
ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) 
i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
  
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA O PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER:  
La peça s'ha d'humitejar abans de col·locar-la.  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
  
GÀRGOLA:  
La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.  
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma 
que els junts entre làmines.  
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i 
el conjunt sigui estable.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACROTERI I PROTECCIÓ D'IMPOSTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
GÀRGOLA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  
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E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZJ -  CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZJSG08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.  
S'han considerat els següents materials per a canal exterior:  
- Planxa de zinc  
- Planxa de coure  
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Elements col·locats amb morter:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior.  
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.  
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1%  
En la canal de PVC:  
- S'admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim  
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal.  
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química  
- Distància entre suports:  <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm  
En les canals de planxa:  
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs  
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport  
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany  
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm  
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total  
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm  
- Alineació respecte al plànol de façana:  

- Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
- PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total  
  

CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER:  
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el 
ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.  
  
ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) 
i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
  
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i 
especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612BR1S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Paret de tancament recolzada  
- Paret de tancament passant  
- Paret divisòria  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser no estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.  
Ha de ser estable, plana i aplomada.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a 
la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.  
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser 
per filades alternatives.  
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar 
formats amb maó calat de la mateixa modulació.  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F  
Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 
- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
  
PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests 
límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels 
junts horitzontal i vertical.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents 
dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per 
la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
d'aplicació.  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
- Humitat dels maons. 
- Col·locació de les peces. 
- Obertures. 
- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E618SG02,E618SG03,E618451K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb morter.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes  
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista  
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes  
- Formació de pilar amb blocs encadellats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONDICIONS GENERALS:  
No pot ser estructural.  
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.  
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Gruix dels junts:  
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig d'eixos parcials:  

- Pilar: ± 20 mm 
- Paredó o paret: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems:  
- Pilar: ± 40 mm 
- Paredó o paret: ± 20 mm  

- Planor:  
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  
- Gruix dels junts:  

- Horitzontals:  + 2 mm 
- Verticals:  ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
  
PARET O PAREDÓ:  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o 
de 3/4 o mig bloc, si es massís.  
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició.  
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F  
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell 
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.  
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
  
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats 
per la DF.  
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de 
la paret.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
Gruix dels junts:  
- Verticals:  0,6 cm 
- Horitzontals:  <= 1,2 cm  
  
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:  
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.  
El pilar ha d'estar travat a la paret.  
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.  
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.  
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm  
  
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:  
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests 
límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.  
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el 
bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.  
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits 
dintre de les peces.  
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
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PARET O PAREDÓ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
  
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents 
dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 
estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per 
la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 
d'aplicació.  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  
- Replanteig de les peces  
- Control de col·locació de les peces.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:  

- Humitat dels blocs 
- Obertures 
- Travat 
- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  
- Repàs dels junts i neteja del parament  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E652SG01,E652245R,E652238R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb 
plaques de guix laminat fixades mecànicament.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament  
- Col·locació banda acústica  
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de 
quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit 
d'actuació.  
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per 
resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de 
permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig inicial  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de l'entramat metàl·lic.  
- Comprovació de la geometria del parament vertical  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
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- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGI DES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E711SG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense protecció o amb 
autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col·locades adherides:  
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la 
capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa de recobriment 
d'oxiasfalt.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
+---------------------------------------------------+ 

¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+  
Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament 
s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament amb els 
components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions 
fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 
- Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, 
i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui 
superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
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- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum 
asfàltic 

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa 
necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la 
membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, del sol.  
  
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  
  
MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el 
cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
  
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es 
refredi.  
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, 
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la 
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les 

vores, encontres, desguassos i junts.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FO NOABSORBENTS 
 
E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C2YCD0,E7C29352. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de poliestirè extruït  
- Plaques de poliestirè expandit  
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Fixades mecànicament  
- Amb emulsió bituminosa  
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Replanteig de l'alineació de parets i envans  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada 
a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
  
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin 
alineades i siguin contínues.  
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part 
superior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
  
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FO NOABSORBENTS 
 
E7C4 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA M INERAL DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C42T41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  
S'han considerat els materials següents:  
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb adhesiu  
- Amb morter adhesiu  
- Amb oxiasfalt  
- Fixades mecànicament  
- Sense adherir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada 
a la cara vista de l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
El suport ha de ser net.  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  
  
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D214XX,E7D2142X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aïllament estès amb mitjans manuals:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material  
Aïllament projectat:  
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en varies capes 
- Cura  
CONDICIONS GENERALS:  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:  
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  
AÏLLAMENT PROJECTAT:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm  
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Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 
Gruix 5 cm:  - 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.  
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment.  
No s'han d'afegir additius al producte preparat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en 
caso de incendio DB-SI.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D6 -  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D69TKX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de 

fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles.  
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura 
d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d'incendi.  
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació 
que siguin necessàries.  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos.  
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación.  
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7DZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7DZF2C1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d’elements diversos per a complementar l’aïllament contra el foc.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base de capa de morter aïllant.  
- Segellat amb escuma 
- Aplicació de resines termoplàstiques 
- Col·locació de llana de roca 
- Col·locació de morter ignífug 
- Col·locació de coixinets intumescents 
- Col·locació d’abraçadores 
- Col·locació de passamurs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació de tela metàl·lica: 
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir 
 - Fixació de la tela sobre l'element 
 Segellat amb escuma: 
- Preparació del junt 
- Reblert del junt amb escuma 
Aplicació de resines termoplàstiques: 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Aplicació de la resina 
Col·locació de llana de roca: 
- Preparació de l’element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Col·locació del pannell de llana de roca 
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 
- Segellat de junts 
Col·locació de morter ignífug: 
- Neteja i preparació del suport 
 - Estesa del material 
 Col·locació de saquets intumescents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació dels saquets intumescents 
Col·locació d’abraçadores: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l’abraçadora 
Col·locació de passamur: 
-Fixació d’ una de les plaques segellants al passamur 
-Col·locació del passamurs  
-Fixació de l’altra placa segellant  
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA: 
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de cobrir tota la superfície prevista. 
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses. 
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF. 
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Els cables i les safates que travessen l’aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina termoplà stica. 
Les esquerdes i obertures s’han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica. 
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica. 
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm 
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm 
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- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm 
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l’aplomat previstos. 
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb el morter ignífug. 
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS: 
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells. 
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions. 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
L’abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d’ajustar-se completament al tub.  
SEGELLAT AMB ESCUMA: 
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista. 
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS 
Els passamurs s’encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància a cada costat de la paret o del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA: 
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència. 
SEGELLAT AMB ESCUMA: 
El suport ha de mullar-se prèviament a l’aplicació de l’escuma. 
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar. 
- Temperatura d’ús:  1 a 35º C 
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm 
- Profunditat d’injecció del junt:  7 a 15 cm 
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm 
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables 
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
El suport ha de ser net i lliure de greix. 
La resina termoplàstica s’ha d’aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s’ha de distribuir amb espàtula. També es pot aplicar amb 
equip de pintura de dipòsit a pressió. 
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA: 
El suport ha de ser net. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG: 
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat. 
Si està previst el posterior pas dels cables, s’utilitzaran falques que deixaran preparat l’ espai per on passarà el cable. 
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS: 
Quan s’utilitzin per segellar buits de sostres, ha d’ utilitzar-se un sistema de suport temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la 
seva posició. 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS 
Es podrà instal·lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra). 
La instal·lació del passamurs pot ser prèvia a la instal·lació dels cables. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O SAQUETS 
INTUMESCENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
SEGELLAT DE JUNTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: 
Unitat d’abraçadora realment col·locada a l’obra segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en 
caso de incendio DB-SI. 
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8112682. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, 
interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
  
ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura 
uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop 
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 
l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
  
ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i 
les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre 
l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
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El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  
En paraments horitzontals:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En 
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83E -  EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83E2JGD,E83E2JHD,E83E8J6D,E83E8J7D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals sobre perfileria, 
mestres o pasta de guix.   
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques de guix laminat  
- Plaques transformades de guix laminat  
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat  
- Sobre perfileria  
- Sobre mestres  
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.  
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:  
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:  
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix  
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts  
Col·locació de l'aïllament:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
  
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:  
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.  
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.  
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).  
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els 
muntants o mestres necessaris.  
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 2 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Distància entre eixos d'alineacions verticals:  40 cm  
  
MUNTATGE DE LA PLACA:  
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de 
quedar al nivell previst.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm.  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  
Junts entre les plaques:  <= 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
  
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT  
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin 
acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:  
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir.  
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la 
divisòria (radiadors, llibreries, etc.).  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la correcta.  
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Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per 
resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
  
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.   
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E843223F,E843SG04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements 
singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plaques d'escaiola  
- Plaques de fibres minerals o vegetals  
- Plaques de guix laminat i transformats  
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  
- Làmel·les de PVC o metàl·liques  
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  
- Plaques de fusta  
S'han considerat els tipus de cel ras següents:  
- Per a revestir, sistema fix  
- De cara vista, sistema fix  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària 
per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de 
pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport 
perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al 
sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.  
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador 
del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que 
conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- 2 mm/m 
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  
  
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.  
  
REGISTRES:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i tancament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 5 mm 
- Nivell previst: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant.  
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  

estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir 

instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, 

aïllaments afegits, etc.)  
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la 
temperatura superior a 7º.  
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat 
del sistema.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)  
  
REGISTRES:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
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conformen la unitat.  
  
REGISTRES:  
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius.  
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de 

la fixació, o fent assaigs de càrrega. 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el 

procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.  
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de 

l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.  
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin 

penjats o inserits en perforacions del cel ras.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E86 -  REVESTIMENTS DECORATIUS 
 
E865 -  REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E865SG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o adherits.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició 
prevista.  
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.  
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).  
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.  

En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que 
eviti la formació d'humitats permanents.  
Junt vertical :  >= 1 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial:  ± 2 mm  
- Replanteig total:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 3 mm/2 m  
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  
  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al revestiment acabat.  
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.  
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el parament.  
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.  
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que 
quedin en l'àmbit d'actuació.  
  
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 
m2 en què aquesta col·locació es compta a part.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport. 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació. 
- Fixació de les llates sobre el suport. 
- Replanteig de l'especejament en el parament. 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E89BMAP0,E89FPBPB,E89A2BB0,E898J2A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de 

fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació 
de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar 
paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar 
les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 

8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures 
de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als 
envidraments segons els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:  
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-
A.  
  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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E8J9 -  CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8J9SG06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. 
etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) 
i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93A13D0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada  
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora  
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura  
  
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
  
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
  
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del 
gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar 
reblerts amb poliestirè expandit.  
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT:  
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
  
TERRATZO:  
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
  
PASTA ALLISADORA:  
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
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La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge 
lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  
  
LLOSA DE FORMIGÓ:  
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha 
de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
  
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
E9G2 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9G2E354. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i 
pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.  
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  
- Amb regle vibratori  
- Escampat manual i vibrat manual  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Les lloses no han de tenir esquerdes.  
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF.  
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions de la DF.  
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  
  
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible 
formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es 
produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, 
amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons 
les indicacions de la DF.  
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha de superar en cap 
moment els 30°C.  
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF.  
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la 
textura superficial del formigó fresc.  
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen 
ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 
favorables.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de 
cordó d'alçària <= 10 cm.  
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc.  
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa construïda.  
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al 
llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat.  
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci 
témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, 
segons les instruccions de la DF.  
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc.  
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat.  
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra 
de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori l'aigua.  
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha 
de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm de radi.  
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la capa amb prou antelació per a que es 
pugui acabar amb llum natural.  
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la superfície del formigó fresc.  
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de 
complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent.  
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució 
de junts i la comprovació de la regularitat superficial.  
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment 
col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.  
  
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9P -  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 
 
E9P1 -  PAVIMENTS DE PVC HETEROGENI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9P16D96. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació de l'adhesiu 
- Col·locació de les làmines o les llosetes 
- Execució dels junts 
- Segellat dels junts (en cas de goma) 
- Neteja i protecció del paviment acabat 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 
constructius. 
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9S -  PAVIMENTS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S1SG01,E9S1SG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment metàl·lic. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Amb peces d’entramat d’acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d’acer galvanitzat 
S’han considerat les col·locacions següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d’assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
- Fixació definitiva i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Les peces han d’estar recolzades i fixades al suport formant una superfí cie plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Ressalts entre peces: < 2 mm 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació  de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o 
porus. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
 El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb 
la posició definitiva. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus 
de les unions, especificacions dels tipus d’electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprov 
acions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front 
l’esquinçament laminar, referència al pla d’inspecció i assaigs, i tots els r equeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació  de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de 
fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el 
procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, 
de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús  de material diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
E9Z5 -  ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z5SG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació del junt 
- Col·locació del tapajunts  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple. 
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes superficials. 
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts. 
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista. 
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment en tota la seva llargària. 
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LA MINATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGSG02,EABGSG03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament, amb els tapajunts col·locats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
  
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma 
UNE 85103.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAF8SG01,EAF8CNAL,EAF8CQAL,EAF8D3AL,EAF8SG02,EAF8SG03,EAF8F3AL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, 
col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Finestres o balconeres:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes  
- Col·locació dels tapajunts  
- Neteja de tots els elements  
Portes:  
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  
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Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  
- Aplomat:  ± 2 mm/m  
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  
  
FINESTRES O BALCONERES:  
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm 
com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats 
a la DT.  
  
PORTES:  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASASG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Portes de fulles batents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 1 mm  
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  
  
PORTES DE FULLES BATENTS:  
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de 
regular amb la posició de les frontisses de les fulles.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en 
caso de incendio DB-SI.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAY -  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACT ICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAY1A170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Anivellat i aplomat 
- Fixació del bastiment 
- Protecció i neteja  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  
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No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest mitjançant fixacions mecàniques.  
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2  
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell previst:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.  
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.  
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, 
tacs, etc.).  
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que aquesta es puja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒ RIES PRACTICABLES 
 
EAZP -  MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUAC IÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZPB140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta, acer o alumini.  
La unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig 
- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet sense que cap element de la porta o de l'entorn o 

impedeixi 
- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar els mecanismes de bloqueig existents a la porta 
- Verificar el funcionament de la porta  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant. 
S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.  
No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic instal·lat a la mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de 
retorn de la fulla a la posició tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent gran i discapacitats.  
A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es capaç d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu 
mecanisme, i també quan s'accionin els dos simultàniament.  
Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a 1100 mm 
Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o estanca als fums, cal examinar el certificat 
d'homologació de la porta en la que ha estat assajat el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en una porta 
tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de l'annex B de la UNE-EN 1125.  
Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta es 
de dues fulles, cal que sigui possible l'obertura simultània de les dues fulles.  
La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una 
sola unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. 
Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12SG04,EB12SG05,EB12SG06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada 
amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació 
d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora 
superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m  
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en 
zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea 
d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, 
protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de 
l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de 
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la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les 
pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de 
utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els 

elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar 

desplaçaments a la base de fonamentació.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector 
en aquest tipus de control.  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les 
exigides per la normativa vigent.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB3 -  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 
 
EB32 -  REIXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB32SG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter 
de ciment o amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
  
REIXA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges 
d'acer com les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de 
l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.  
  
REIXA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de 
la col·locació dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les 
pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EC -  ENVIDRAMENTS 
 
EC1 -  VIDRES PLANS 
 
EC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMIN AR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1GSG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera 
substituint els vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre aïllant o resistent al foc  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
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CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada 
com a tal pel fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre amb cambra d'aire:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  
  
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva 

llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària de les falques (vidre aïllant):  
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+  
  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no 
ho sigui:  
  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VE NTILACIÓ ESTÀTICA 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSOR IS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED11 -  DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED111B61,ED111B71,ED11ZB10,ED111B11,ED111B21,ED111B31,ED111B51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
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Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica 
o material elàstic.  
Separació de les subjeccions:  
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  
Llargària del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  
Pendent del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE FIBRA MINERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE51Z0BB,EE51ZS65. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització  de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de conductes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El  conducte col·locat ha de resistir els 
esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest  motiu, es faran servir els accessoris subministrats 
pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la cà rrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que 
determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°  respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a 
prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
Han d’estar fetes totes les unions i tots els junts han d’estar segellats. 
Les unions han d'estar comprimides i a tocar. 

En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccio ns, etc., s'han de fer segons la UNE-EN 13403. 
També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peç a que s'ha 
d'unir. 
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà  cura de no embrutar els conductes durant les operacions 
de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT: 
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE52 -  CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE52Q22A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització  de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Conductes metàl·lics penjats del sostre 
- Conductes metàl·lics penjats de la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Conductes metàl·lics: 
- Col·locació dels suports pels conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El  conducte col·locat ha de resistir els 
esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament. 
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest  motiu, es faran servir els accessoris subministrats 
pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la cà rrega que grava sobre l’element d’ancoratge i la càrrega que 
determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4. 
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°  respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a 
prop de les unions entre els trams. 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elè ctriques, ni ser travessats per aquestes. 
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-
hi un doblec, a cada conducte. 
Si la pressió de treball del conducte é s menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb 
reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil 
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angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suport s ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s’ha de 
fer per punts de soldadura. 
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació. 
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de  complir 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà  cura de no embrutar els conductes durant les operacions 
de muntatge. 
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia. 
CONDUCTES METÀL·LICS: 
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. Dimensiones. 
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EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
EE5A -  CONDUCTES AMB PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE5AAAV3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte de ventilació i extracció de fums amb plaques de silicat càlcic, muntat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i tall de les plaques de silicat càlcic 
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Muntatge del conducte amb les plaques unides per les cantoneres amb angles de protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui 
capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que 
determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
El suport del conducte horitzontal s'ha d'encastar al sostre i ha de quedar sensiblement vertical per a evitar que transmeti esforços horitzontals als 
conductes. La desviació sobre la vertical ha de ser menor o igual a 10°.  
Les varilles dels suports s'han de fixar al sostre amb tacs metàl·lics expansius. Han d'estar fixades en zones del sostre amb capacitat de suportar 
la càrrega en cas d'incendi.  
Les varilles de suport no poden estar separades del conducte més de 50 mm.  
El conducte es recolza directament sobre l'angular que serveix de suport, ajustant-se aquest amb les rosques femelles de les varilles de suport 
per tal d'aconseguir el nivell correcte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  
Quan es facin servir cintes adhesives sensibles a la pressió, les superfícies amb les que ha d'entrar en contacte, i les mateixes cintes, han d'estar 

a una temperatura superior a 10ºC.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES I DIFUSORS 
 
EEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D 'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK1ZQB8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
 - Recolzades sobre el bastidor 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 
cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada  
a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES I DIFUSORS 
 
EEK2 -  REIXETES D'IMPULSIO O RETORN D'UNA FILERA D 'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK2ZGS3,EEK2ZG57. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
 - Recolzades sobre el bastidor 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 
cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada  
a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES I DIFUSORS 
 
EEKA -  DIFUSORS RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKAZE88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors d'alumini anoditzat platejat, fixats al bastiment de muntatge.  
CONDICIONS GENERALS:  
El difusor ha de quedar fixat sòlidament amb els visos de fixació adients.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar pla sobre el suport.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a 
una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES I DIFUSORS 
 
EEKN -  REIXES D'INTEMPERIE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKNZDB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer inoxidable, fixades al bastiment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la reixeta 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES I DIFUSORS 
 
EEKP -  COMPUERTAS CORTAFUEGOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKPZ411. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Este pliego de condiciones técnicas es válido para las siguientes unidades de obra:  
- Compuertas cortafuegos montadas entre conductos y fijadas a la obra con mortero de cemento 
- Compuertas de regulación de caudal, para conductos rectangulares. 
- Compuertas de regulación de caudal constante, para conductos rectangulares. 
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- Compuertas de regulación de caudal constante, para conductos circulares. 
- Accesorios para compuertas cortafuegos  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo de la unidad de obra 
- Fijación de la compuerta a la obra o al conducto 
- Fijación de los conductos a cada lado de la compuerta 
- Ejecución de las conexiones eléctricas y de control, si es el caso 
- Comprobación del funcionamiento 
- Retirada de la obra  de los restos de embalajes, restos de materiales, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por este motivo,  
el montaje y las conexiones del aparato estarán con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante o, expresamente aprobados por 
éste. 
Las partes móviles de la compuerta no entrarán en contacto con ningún elemento constructivo o con otras partes de la instalación. 
No se transmitirán esfuerzos entre la fijación o los conductos y la compuerta que puedan afectar su funcionamiento. 
Las partes de la compuerta que necesiten mantenimiento o regulación serán fácilmente accesibles una vez colocada la compuerta. 
Los conductos irán fijados a la compuerta a lo largo de todo su perímetro. La unión será estanca. Las conexiones eléctricas y las de la red de 
control estarán hechas. 
Para las conexiones se utilizarán los cables de las secciones y tipos especificados en la DT del fabricante 
Durante el funcionamiento, y bajo cualquier condición de carga, la compuerta no provocará vibraciones ni ruidos inaceptables.  
  
COMPUERTAS CORTAFUEGO:  
La compuerta estará fijada a la obra con mortero de cemento u hormigón. Los huecos alrededor de la compuerta que no se puedan rellenar con 
mortero u hormigón quedarán rellenos con lana de roca o cualquier otro material compatible con la compuerta y aprobado por el fabricante. En 
ningún caso, el espacio de alrededor de la compuerta tendrá una resistencia al fuego inferior al de la propia compuerta.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Antes de comenzar los trabajos de montaje, se hará un replanteo previo que ha de ser aprobado por la  
DF. 
Los materiales se inspeccionarán antes de su colocación. 
La colocación de la compuerta se hará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. 
Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante. 
Se comprobará si las características técnicas corresponden a las especificadas en el proyecto. 
Las conexiones a las diferentes redes de servicio se harán una vez cortados los suministros correspondientes . 
Antes de efectuar las uniones, se repasarán y limpiarán los extremos de los conductos para eliminar las rebabas que pudiera haber. 
Una vez instalado el equipo, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales sobrantes como embalajes, recortes de tubos, etc.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEK -  REIXETES I DIFUSORS 
 
EEKS -  SILENCIADORS RECTANGULARS DE CEL·LES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKSZ53E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Silenciadors per a instal·lacions de ventilació, col·locats.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Silenciadors rectangulars de cel·les 
- Silenciadors cilíndrics  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Silenciadors muntats als extrems de conductes o màquines 
- Silenciadors fixats a elements de la construcció, per a sales de màquines o sales tècniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT del fabricant 
- Col·locació del silenciador en la seva posició definitiva 

- Comprovació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra dels embalatges, restes  de materials, etc i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
SILENCIADORS MUNTATS A L'EXTREM DE CONDUCTES O MÀQUINES:  
El silenciador ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al llarg de tot el perímetre.  
La unió del silenciador ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre.  
SILENCIADORS FIXATS A ELEMENTS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
El junt entre el silenciador i l'obra ha de ser estanc.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara embalatges, retalls de junts, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIO 
 
EEM3 -  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3Z450,EEM3Z41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
- Muntat de l’extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent 
- Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha  de comprovar, també, que el sentit 
de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l’ extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de 
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descàrrega. 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra juntament amb 
l'extractor. 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s’han d’instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la 
longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s’han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància eficaç. 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Verificació  que les vibracions no es transmeten al conducte. 
- Verificació que els elements de subjecció  tenen la mateixa resistència que l’exigida al ventilador. 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Control de la situació dels ventiladors 
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals 
     - Actuació elements de control (si n’hi ha) 
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control específic dels ventiladors: 
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3  /s), soroll (dBA) 
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material 
afectat. 
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EF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
EF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF22ZB12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions 

d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els 
diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs 
per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que 
s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar 
l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per 
sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar 
aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar 
una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 
¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 
¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4"  5"     ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 
+---------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
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- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord 

a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats 

amb els equips de la instal·lació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de 
realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de 
procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  
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EF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
EF4 -  TUBOS DE ACERO INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF42ZZEB,EF42Z9EB,EF42ZBEB. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Conducciones con tubo de acero inoxidable, colocadas y con sus elementos auxiliares de conexión.  
Se han considerado los siguientes tipos de unión:  
- Conectado a mediante unión prensada  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Colocación superficial  
- Empotrado  
Se han considerado los siguientes grados de dificultad de montaje:  
- Grado bajo, que corresponde a una red de tramos largos, con pocos accesorios y situada en lugares fácilmente accesibles (montantes, etc.)  
- Grado medio, que corresponde a una red equilibrada en tramos lineales y con accesorios (distribuciones de agua, gas, calefacción, etc.)  
- Grado alto, que corresponde a redes con predominio de accesorios sobre tramos rectos (sala de calderas, calentadores, etc.)  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
- Replanteo del trazado 
- Montaje en su posición definitiva 
- Ejecución de todas las uniones necesarias  
- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.  
  
CONDICIONES GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Las uniones serán estancas.  
Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí.  
Las tuberías por las que circulan gases con presencia eventual de condensados, tendrán una pendiente mínima del 0,5% para facilitar la 
evacuación de estos condensados.  
La superficie del tubo o del calorifugante, si debe haberlo, estará a >= 300 mm de distancia de cualquier conductor eléctrico y se procurará que 
pase por debajo de éste.  
La tubería que, en régimen de trabajo, se caliente, se separará de las vecinas a distancias >= 250 mm.  
Los conductos que lleven agua fría irán aislados con una barrera de vapor igual o superior a 200 MPa m s/g  
El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material elástico. Los pasamuros sobresaldrán 
>= 3 mm del paramento. Dentro del pasamuros no quedará ningún accesorio.  
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.  
  
TUBOS COLOCADOS SUPERFICIALMENTE:  
Los tubos serán accesibles. Las tuberías se extenderán perpendicular o paralelamente con respecto a la estructura del edificio. Las horizontales 
pasarán preferentemente cerca del pavimento o del forjado.  
La separación entre los tubos o entre éstos y los paramentos será >= 30 mm. Ésta aumentará convenientemente si deben ir aislados.  
Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería.  
Los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre el soporte y el tubo se interpondrá una anilla elástica. El soporte no se soldará al tubo.  
No se transmitirán esfuerzos entre la tubería y los elementos que la soportan.  
Separación máxima entre soportes (en metros): 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Diámetro del tubo (mm)         ¦ 
¦                    ¦----------------------------------------¦ 
¦                    ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦ 
¦--------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Tramos verticales   ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Tramos horizontales ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
Tolerancias de instalación:  
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
  
TUBOS EMPOTRADOS:  
Es necesario asegurarse que el medio que lo rodea no sea agresivo.  
Deberán disponer de un adecuado tratamiento anticorrosivo y colocarse dentro de vainas de protección adecuada, que permitan la libre dilatación.  
Se preverán registros y el trazado con pendiente para su vaciado o purga.  
Tolerancias de instalación:  
- Nivel o aplomado: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
CONDICIONES GENERALES:  
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la DF.  
Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.  
Su instalación no alterará las características de los elementos.  
Las conexiones a la red de servicio se realizarán cuando se haya cortado el suministro.  
Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos.  
Una vez acabada la instalación se limpiará interiormente y se hará pasar un disolvente de aceites y grasas.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la DT, entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar. 
Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los recortes.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
La normativa será la específica al uso al que se destine.  
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EF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
EFA -  TUBS DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFA17342. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació d'accessoris 
en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris 

indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Unió encolada  
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els 
diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i 
normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per a 
la instal·lació.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per 
sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
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horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub 
s'ha d'interposar una anella elàstica.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tubs PVC:  
+---------------------------------------+ 
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦           ¦---------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦-----------¦------------¦--------------¦ 
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 
¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 
+---------------------------------------+  
- Tubs C-PVC:  
+---------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦ 
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦ 
¦---------------------------------¦ 
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦ 
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦ 
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦ 
¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦ 
+---------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben 
piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar 
ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament 
i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.  
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.  
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel 
lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar 
el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir 
les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons 
la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris 
siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació  
- Diàmetres  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  
- Resistència al foc del material.  
- Sectorització  
- Elements, sifons i pericons.  
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops  

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi 
Tècnic de l'edificació.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de 
procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
EFC -  TUBS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFC1Z2AF,EFC1Z3AF,EFC1Z4AF,EFC1CC22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, amb les unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada.  
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.  
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de 
fer per acoblament i soldadura amb material d'aportació.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per 
sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub 
s'ha d'interposar una anella elàstica.  
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les dilatacions.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------------+ 
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦ 
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦ 
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦ 
¦-------¦--------------------¦----------------------¦ 
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦ 
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦ 
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦ 
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦ 
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦ 
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦ 
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦ 
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦ 
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦ 
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦ 
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦ 
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦ 
+---------------------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben 
piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm 
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm 
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar 
ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament 
i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats 
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o 
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons 
la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris 
siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
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EF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
EFQ -  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFQ3Z49K,EFQ3Z4BK,EFQ3Z4CK,EFQ33GLL,EFQ3Z4EK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.  
S'han considerat els materials següents:  
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu  
- Tubs amb escumes elastomèriques  
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats  
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu  
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.  
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.  
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.  
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes 
s'ha de realitzar a tocar.  
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han de 
quedar a compressió.  
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant 
si no té cap protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire 
entre aïllament i tub.   

- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats  
- Conductivitat tèrmica de referència  
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de 

la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de 
procedir a canviar tot el material afectat.  
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EF -  TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
EFR -  RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFR11D12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)  
CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al descobert l'aïllament tèrmic.  
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules, s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, 
colzes de planxa d'alumini i cobertes de vàlvules o brides.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes de brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels 
recobriments adjacents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151522,EG15Z422,EG15T532,EG15T732,EG151512,EG15Z512. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAJAS Y ARMARIOS 
 
EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161722,EG161A22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECAN ISMES 
 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21H71J,EG21H81J,EG21H91J,EG21251J. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
 - Muntat superficialment 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es  produeixin canvis sensibles a la 
secció. 
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Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
 Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
 Distància entre registres:  <= 1500 cm 
 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general 
tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECAN ISMES 
 
EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22H711,EG22H811,EG22H911,EG22H815,EG22H715,EG22H915,EG22TH1K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 Fondària de les rases:  >= 40 cm 
 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general 
tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, 
etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECAN ISMES 
 
EG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DG6D1,EG2DC8D7,EG2DC8F7,EG2DC8H7,EG2DC8K7,EG2DZ8H8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
- Escala de perfil d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades  
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant 
perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant.  
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb 
cargols o reblons.  
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns 
de connexió a terra facilitats pel fabricant.  
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de separació 
adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  
XAPA D'ACER:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
REIXA O PERFIL:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors 

instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEM ES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 

EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG312696,EG312636,EG312326,EG312336,EG31ZTE1,EG31Z554. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor 
de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 

21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques 

, UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 

21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 

policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 
enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició 
ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre 
el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat 
sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions 
o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han 
d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor 
de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. 
Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer 
galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre 
façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer 
galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del 
tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als 
suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant 
per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de 
coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar 
tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEM ES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG325124,EG325134. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 
450/750 V o de 300/500 V.  
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 

- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o 
enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEM ES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380907,EG38Z904. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió 
de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 

l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del 
terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG415GKH,EG415D99,EG415D9B,EG415DJB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols 
protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha 
de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG424CJK,EG42429H,EG42439H,EG4243JH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 
S'han contemplat els següents tipus:  
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a 

treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per 
a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament 
prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per 
a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament 

prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc 
diferencial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS 
MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra 
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
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Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG47494E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.  
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG51Z782. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.  
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment.  
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari.  
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari.  
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari.  
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment.  
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari.  
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.  
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació posterior a l'orifici de l'armari.  
El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del projecte.  
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 2 mm  
  
COMPTADOR:  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Individual  
- Concentrada  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació.  
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.  
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.  
  
RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES:  
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos.  
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulació.  
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Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen.  
  
TRANSFORMADOR:  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
  
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE:  
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació no alteri les característiques de l'element 
indicador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
TRANSFORMADOR:  
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 
- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
- Calibre i naturalesa dels conductes 
- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de 

quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a 
canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

EG6251D1,EG641AA1,EG631155,EG63D15R,EG63Z15R,EG63Z25R,EG63Z151. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada, 
caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en 
el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys 
per dos punts mitjançant visos.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de 
condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.  
  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
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La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix 
pla que el paviment.  
  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a 
les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGA -  AVISADORS ACÚSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGA12332. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Avisadors acústics instal·lats.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment o encastat  
- Timbre de potència muntat superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per pressió de cargol.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.  
ENCASTAT:  
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.  
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CAT ÒDICA 
 
EGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1432E,EGD1421E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
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compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 

l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del 
terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CAT ÒDICA 
 
EGDZ -  ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i connectat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu 
entorn.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.  
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  
Ha de ser mecànicament segur.  
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 

connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de 

l'arqueta.  
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra.  
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  
- Mesures de resistència de terra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del 
terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada.  
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH21ZAE2,EH21ZMA2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.  
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb 

difusor o sense.  
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.  
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per 

a tubs fluorescents.  
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb equip o sense  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
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Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.  
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve: Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SEN YALITZACIÓ 
 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61ZC9A,EH61ZH9A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANI TARIS 
 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARI S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ239130. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
 - Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
 - Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
 - Suport per a dutxa de telèfon 
 - Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
 - Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
 - Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  164 
 

 - Colze d'enllaç 
 - Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
 - Enllaç mural 
 - Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat  a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb 
el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat  per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat directament a la 
paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-
HS. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal· lació dels materials i equips a l’obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 
     - 100 kPa per aixetes 
     - 150 kPa per fluxors i calentadors 
- Es comprovarà que la pressió  en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 
- Es verificarà l’existència de dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència. 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i quantificació 
dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l’assaig de cabals mí nims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: 
el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de 
procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CO NTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 
 
EM1 -  INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GAS OS 
 
EM11 -  DETECTORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM11Z120,EM11Z520,EM11Z121,EM11Z125,EM11Z126,EM11Z127,EM11Z130,EM11Z5RF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i gasos, muntats superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Detectors iònics de fums. 
- Detectors tèrmics de fum. 
- Detectors termovelocimètrics. 
- Detectors de CO. 
- Detectors autònoms de CO. 
- Detectors de gas natural 
- Sensor analògic per a GLP 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la base a la superfície 
- Connexió de la base a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d’obra) 
- Connexió de la base al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d’obra) 
- Acoblament del cos a la base 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base s'ha de fixar sòlidament a la superficie mitjançant tacs i visos. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat pel sistema de dos conductors a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions es faran amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CO NTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 
 
EM3 -  EXTINTORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31U61J,EM31261K,EM31351K. 
 
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
 
Extintores de polvo seco polivalente o anhídrido carbónico, pintados o cromados.  
Se han considerado los siguientes tipos de colocación:  
- Con armario montado superficialmente 
- Con soporte en la pared 
- Sobre ruedas  
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:  
Colocado dentro de armario y montado superficialmente:  
- Fijación del armario al paramento. 
- Colocación del extintor dentro del armario.  
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Colocado con soporte en la pared:  
- Colocación del soporte al paramento. 
- Colocación del extintor en el soporte.  
Colocado sobre ruedas:  
- Suministro del extintor montado sobre carro con ruedas  
  
CARACTERISTICAS GENERALES:  
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.  
Se situará cerca de los accesos a la zona protegida y será visible y accesible. 
Altura sobre el pavimento de la parte superior del extintor:  <= 1700 mm  
Tolerancias de instalación:  
- Posición:  ± 50 mm  
- Horizontalidad y aplomado:  ± 3 mm  
  
COLOCADO CON SOPORTE EN LA PARED:  
El soporte quedará fijado sólidamente, plano y aplomado sobre el paramento.  
  
COLOCADO DENTRO DE ARMARIO Y MUNTADO SUPERFICIALMENTE:  
El armario quedará fijado sólidamente, plano, aplomado y nivelado sobre el pavimento.  
  
COLOCADO SOBRE RUEDAS:  
El extintor irá colocado sobre su soporte móvil de forma estable y segura, de tal manera que permita su transporte sin peligro de desprenderse.  
 
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
 
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.  
 
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Comprobación que la empresa instaladora se encuentra inscrita en el registro de empresas instaladoras/mantenedores de sistemas de 

protección contra incendios.  
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación de extintores móviles  
- Controlar la correcta situación de los extintores según especificaciones del proyecto, verificar:  

- Colocación de extintores a una altura de <= 1,7 m. 
- Accesibilidad y situación cercana a una salida 
- Situación a las zonas con más riesgo de incendios 
- Distancia a recorrer hasta llegar a un extintor <= 15 m. 
- Señalización de los extintores  
  

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:  
Las tareas de control a realizar son las siguientes:  
- Elaboración de informe con las comprobaciones y medidas realizadas  
  
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:  
Se comprobará un nombre determinado de extintores, fijado en cada caso por la DF. Se procurará muestrear las diferentes zonas, especialmente 
aquellas con un riesgo más elevado. Zonas con transformadores, motores, calderas, cuadros eléctricos, salas de máquinas, locales de 
almacenamiento de combustible y productos inflamables, etc.  
  
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:  
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea posible, en caso contrario se sustituirá el material 
afectado.  
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EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CO NTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 
EMD1 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD1Z005. 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Detector d'infraroigs passiu 
 - Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
 - Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
 - Detector microfònic 
 - Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de l'aparell a la superfície 
 - Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
 - Prova de servei 
 CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base ha de quedar fixada sòlidament. 
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir. 
Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d’una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CO NTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 
EMD2 -  CONTACTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD2Z006,EMD2Z007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 
 - Contactes de vibració adherits al vidre. 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Contactes magnètics: 
- Connexió a la xarxa de detecció 
 - Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats 
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment 
 Contactes de vibració: 
- Connexió a la xarxa de detecció. 
 - Fixació a la xarxa a protegir. 
 CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d’una central de detecció, a 24 V. 
CONTACTES MAGNÈTICS: 
El contacte magnètic s’instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. 
L'interruptor i l’imant estaran col·locats enfrontats a una distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. 
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius o visos. 
 CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE: 
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components. 
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C 
 Radi d'acció:  Fins a 2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONTACTES MAGNÈTICS: 
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques separadores de 2 mm de gruix. 
Es seguiran les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra. 
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), 
utilització de conduccions adequades. 
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat. 
- Verificació de  les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma. 
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques. 
-  Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l’actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: 
actuació de videogravador, avisos acústics etc. Verificar l’actuació del sistema  sense alimentació elèctrica (subministrament d’emergència). 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S’ha de comprovar l’execució global de la instal·lació . En 
qualsevol altre cas la DF ha de  determinar la intensitat de la presa de mostres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de substituir el material 
afectat. 
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EM -  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN CO NTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SEGURIDAD 
 
EMD -  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
 
EMD6 -  CONDUCTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD62423. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
 - Connexió al circuit de detecció corresponent. 
 CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes. 
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN4 -  VÀLVULES DE PAPALLONA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN422677,EN422687. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de papallona concèntriques, biexcèntriques, manuals o motoritzades, muntades entre brides o embridades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 
- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat. 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa.  
- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 
- Prova de servei.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament.  
  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema 
de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots 
els cargols de les brides.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre 
les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els 
condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel 
lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP1 -  ANTENES DE TV 
 
EP13 -  CAIXES DE DERIVACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP134105. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de derivació muntades superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes encastades:  
- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament  
Caixes muntades superficialment:  
- Fixació de la caixa al parament  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local 
i protegida dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.). 
A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. 
Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms.  
Distància caixa al sostre (d):  19 cm <= d <= 21 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors 

instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP1 -  ANTENES DE TV 
 
EP14 -  PRESES DE SENYAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP141221. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes encastades:  
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada  
- Connexió al cable coaxial  
Caixes muntades superficialment:  
- Fixació de la presa al parament  
- Connexió al cable coaxial  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Els costats han d'estar aplomats.  
La caixa ha d'estar enrrasada amb el parament.  
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:  

- Situació dels elements:  
- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. 
- Cables senyal:  

- Separació respecte conductors de BT. 
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia.  

- Caixes de derivació i preses de senyal:  
- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)  

- Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:  
- Antena:  

- Anclatge i verticalitat del màstil 
- Separació entres antenes  

- Amplificadors:  
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. 
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. 
- Fixació de l'equip. 
- Connexions a la caixa de derivació.  

- Canalització conductors:  
- Utilització de tub protector 
- Subjeccions tub  

- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser 
les següents:  
- A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):  

- Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador 
- Ample de Banda 
- Nivell de soroll  

- A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp  
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora homologada  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el 
guany d'un nombre de preses de TV, determinat per la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP41 -  CABLES COAXIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP411244. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors coaxials col·locats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat  
- Connexió al circuit de comunicació  
CONDICIONS GENERALS:  
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A 
partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit 
dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla 
recargolada.  
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°.  
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o circuits  
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra 

en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP43 -  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP434640,EP43C431. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La prova de servei ha d'estar feta.  
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  
  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha 
de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres 
instal·lacions.  
  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar 
garantida en els punts de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb 
l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de cables, etc.  
  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis 
de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por 
AENOR en enero de 2004)  
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
EP49 -  CABLES PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP49Z010,EP49U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i fixació 
- Connexionat a caixes o elements  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements:  
- Regulador del nivell sonor 
- Selector de programes 
- Central de megafonia 
- Altaveus  
Els cables han de penetrar dins els conductes. 
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió. 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al paviment. 
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport. 
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la canalització ha de complir les especificacions fixades en el 
seu plec de condicions. 
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP74 -  ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSM ISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

EP74J511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb 
bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge i manteniment.  
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les 
instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i els components de l'equip.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.  
La prova de funcionament ha d'estar feta.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por 
AENOR en enero de 2004)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o circuits  
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra 

en el cablejat.  
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  
- Verificar el funcionament de centraletes  
- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP7E -  EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSM ISSIÓ DE DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7EW100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.  
S'han contemplat les partides d'obra següents:  
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En elements col·locats superficialment:  
- Replanteig del element 
- Execució i fixació del element 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus  
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":  
- Col·locació dins de l'armari 
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus  
En elements col·locats a l'interior del PC:  
- Retirada de la carcassa del PC 
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 
- Comprovació del funcionament 
- Tancat de la carcassa del PC 
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 
- Realització de la prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus  
  
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les 
fixacions no han de transmetre esforços a l'element.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.  
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de 
connectar amb la pantalla del propi connector.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
  
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament.  
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.  
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la instal·lació de dades.  
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de 
connectar amb la pantalla del propi connector.  
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la 
fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de 
fibra òptica.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
  
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.  
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.  
La prova de servei ha d'estar feta.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la 
resta d'elements que formin part del sistema.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant 
o de la DT del projecte.  
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de 
les proves s'han de lliurar a la DF.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició 
d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del 
fabricant o de la DT del projecte.  
  
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:  
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.  
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC.  
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC.  
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni forçar altres components del PC.  
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni 
cap component electrònic.  
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del PC.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por 
AENOR en enero de 2004)  
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EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SI STEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU  I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7ZZC58. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S’han contemplat els següents tipus d’elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l’element a l’interior de l’armari 
- Fixació a l’armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 
fabricant. No s’han de transmetre esforços entre el plafó i l’armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 
han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
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No s’han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació  no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi 
connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió  entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de 
fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’ element corresponen a les especificades al projecte. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: Especificación particular para 
conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos 
con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos 
para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F219 -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F219ZZPA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del 
paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a 
mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F21 -  DEMOLICIONS 
 
F21H -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21H1C41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, 
elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de 

l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant 
el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha 
de quedar convenientment protegit.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions 
pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F961C59A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN'  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  
Vorada de planxa d'acer:  
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):  
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.  
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, 
com a mínim, de 3 dies.  
  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5SG02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura  
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra  
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  
- Comprovació del nivell de la base de formigó 
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres 



Projecte d'ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí 
 
 

 
 Pàgina:  174 
 

d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de 

diàmetre  
  
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
Les peces han de quedar ben adherides al suport.  
Els junts han de quedar plens de material de reblert.  
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.  
  
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  
Junts entre peces:  <= 8 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 12 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
La superfície del suport ha de ser neta i humida.  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.  
  
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.  
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  
  
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els 
junts.  
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  
  
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  
  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència. 
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord 
amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE S ERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2A6F3,FDK254F3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu 
desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de 
pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis 
que retardin l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALI TZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3174,FDKZ3154. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament 
per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir 
desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHR -  FANALS ESPECIALS 
 
FHR0 -  ELEMENTS SUPORT AMB IL.LUMINACIO INCORPORAD A 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHR0Z3E. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Columna de xapa d'acer amb base-platina, coronament amb o sense platina, amb elements d'il.luminació incorporada, fixada amb perns 
d’ancoratge a un dau de formigó. 
Es contemplen els següents tipus de columnes: 
- Columnes amb difusor cilíndric muntat a l'extrem 
- Columnes de suport amb projectors subjectats al seu cos 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Excavació del clot 
- Execució del fonament 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa elèctrica i de terra 
- Fixació de les lluminàries o projectors 
- Càrrega i transport de terres sobrants a l'abocador 
 
EXCAVACIÓ DEL CLOT: 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 5%; ± 50 mm 
- Replanteig parcial dels eixos:  ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos:  ± 50 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
FONAMENT: 
El material per a l’execució del fonament serà formigó de resistència característica 250 kg/cm2. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència estimada del formigó als 28 dies:  0,9 x 250 kg/cm2 
Gruix màxim de la tongada:  =< 25 cm 
Assentament en el con d'Abrams:  3 - 5 cm 
Dimensions mínimes del dau de formigó (alt x ample x fondo): 
- Columnes de fins a 6 m d’alçària:  0,6 x 0,6 x 0,6 m 
- Columnes de 7, 8 ó 9 m d’alçària:  0,8 x 0,8 x 0,8 m 
- Columnes de 10 ó 11 m d’alçària:  0,8 x 0,8 x 1,0 m 
- Columnes de 13, 14 ó 15 m d’alçària:  1,0 x 1,0 x 1,3 m 
- Columnes d’alçària superior a 16 m:  Es determinarà en funció de l’alçària real de la columna 
Toleràncies d'execució: 
- Recobriment de les armadures:  Nul·la 
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- Posició de les armadures:  ± 10 mm 
- Planor dels paraments ocults:  ± 25 mm/2 m 
- Consistència:  ± 1 cm 
FIXACIÓ I ANIVELLAMENT: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. Queda expressament prohibit l’ús de falques per tal d’aconseguir l’aplomat definitiu de la columna. 
La posició ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La base-platina d’unió ha de quedar per sota del nivell del paviment. 
La part inferior de la porta ha de quedar aproximadament a 300 mm de la rasant del paviment. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Distància des de la part superior de la base-platina al ras del paviment:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
CONNEXIONAT A LA XARXA ELÈCTRICA: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
Les plaques de pressa de terra han d'estar col·locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la realització periòdica de proves de valors de 
resistència a terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 50 mm 
FIXACIÓ DELS DIFUSORS O PROJECTORS: 
Els difusors o projectors shan de fixar als suports amb els accessoris disposats per a aquest fi. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
EXCAVACIÓ DEL CLOT: 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins l'excavació. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la D.F. 
FONAMENT: 
Abans d’abocar el formigó, es piconarà i regarà la terra de l’excavació. 
Els tubs per passar els cables, inclòs el del conductor de terra, han d’estar col·locats abans de formigonar. S’ha de disposar d’algun sistema que 
immobilitzi els tubs durant el formigonat. 
Si la D.F. o considera necessari es col·locarà verdugada de maó o bé una capa de neteja de formigó. 
S’han d’evitar els despreniments de terra de les superfícies d’excavació i en cas que es produeixin es traurà el formigó contaminat amb elles. 
El formigonat s’ha de suspendre en cas de pluja, adoptant-se les mesures que calguin per tal de que l’aigua no entri en contacte amb el formigó 
fresc. 
En el cas d’aparició de capa freàtica es donarà avis a la D.F. i es pendran les mesures necessàries per evitar la segregació i arrossegament dels 
components del formigó. 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents 
la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés elements ja 
col·locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar 
enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de 
ser aprovada per la D.F. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi 
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha 
de ser com a mínim de: 
- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FIXACIÓ I ANIVELLAMENT: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
CONNEXIONAT A LA XARXA ELÈCTRICA: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ DEL CLOT I EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
FIXACIÓ I ANIVELLAMENT I CONNEXIONAT A LA XARXA ELÈCTRICA: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
TRANSPORT A L'ABOCADOR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
L'unitat d'obra inclou el cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 72401:1981 "Candelabros. Definiciones y términos." 
* UNE 72402:1980 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE-EN 40-6:2003 "Columnas y báculos de alumbrado.Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado público." 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES: 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
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I -  PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
 
I1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
I12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I1213251,I1215250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions 
ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima 
de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm 
d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar 
col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència 
de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de seguretat 
fixades pel RD 486/1997 'Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo' 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions 
d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de 
treball.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment línies elèctriques que 
puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de 
seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. 
Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.  
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D 'EDI 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K16 -  CALES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K168CC01,K168CC02,K166CC03,K166CC04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar. 
S'han considerat els següents elements :  
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor 
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals 
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals 
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 
- Execució de la cala amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 
No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari 
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació 
reconeguda oficialment. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K211 -  DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K211SG05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de 
runa sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, 
sense afectar la seva estabilitat.  
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç que 
ha de demolir la màquina.  
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.  
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.  
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.  
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà 
d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord 
amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin 
l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar 
l'enderroc, aprovats per la DF.  
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements 
que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements 
especials o amb residus especials.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K214SG01,K214U080,K214U070. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques 
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.).  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han 
d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, 
sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 
l'enderroc, aprovats per la DF.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE 
DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE 
CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA 
CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE 
DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K215SG11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o 
aplec per a posterior reutilització.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques 
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega 

de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i 

retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
  
ENDERROC O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 
condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han 
d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, 
sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà 
d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord 
amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin 
l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al 
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
  
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, 
ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, 
RASTRELLS O CLARABOIES:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE BONERA:  
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  
  
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I D IVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21ASG06. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin 
i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es 
disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, 
situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres 
causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:  
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21B -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'EL EMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21BSG02,K21BSG03,K21BSG04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, 
etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les 
obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATG ES 
 
K21C -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21CSG07. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec del material reutilitzable. 
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques 
que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els següents elements:  
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin 
i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.  
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.  
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest no s'ha d'arrencar.  
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, 
situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres 
causes en puguin provocar l'enderroc.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
  
DESMUNTATGE:  
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.  
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B -  MATERIALS 
 
BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB1228A0,BB122JA0,BB12SG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  
S'han considerat els tipus de baranes següents:  
- De perfils buits d'acer  
- De perfils IPN  
  
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més 
desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre 
brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Tipus d'acer:  S275JR  
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
  
BARANES DE PERFILS IPN:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, 
etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 
recepció si ho creu convenient.  
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la 
classificació de la barana (UNE 85238).  
- Assaigs estàtics 
- Assaigs dinàmics 
- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 
- Assaig d'adherència del 
- Comprovació geomètrica  
  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.  
  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.  
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.   
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es 
rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments 
per tal d'acceptar el lot corresponent.  
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BC -  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
 
BC1 -  VIDRES PLANS 
 
BC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMIN AR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1GSG01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte 
dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar  
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, 
d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).  
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:  
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6  
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres 
flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.  
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.  
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les 
dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els 
costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.  
Prestacions del segellat:  
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i 
alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la 
descripción del sistema.  
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de 
penetración de humedad.  
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los 
sellados perimetrales.  
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.  
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat 
d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de 
seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 
de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:  

- Valors presentats com designació normalitzada 
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:  

- Resistència al foc 
- Reacció al foc 
- Comportament davant del foc exterior 
- Resistència a la bala 
- Resistència a l'explosió 
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
- Aïllament al soroll aeri directe 
- Propietats tèrmiques 
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)  

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (NPD)  
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
- Pes  
- Duresa al ratllat (Mohs)  
- Factor de transmissió lluminosa  
- Coeficient de transmisió tèrmica  
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.  
- En el cas de llunes trempades:  
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU) 
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material 
rebut, a càrrec del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la 
presentació dels assaigs de control de recepció.  
  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 
d'assaigs a càrrec del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir 
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZAC IÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS 
 
BE51 -  FAMÍLIA BE51 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE51Z0BB,BE51ZS65. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines termoenduribles en mò duls de 2 m. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i 
amb unió longitudinal en una aresta. 
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada. 
Densitat aparent:  70 kg/m3 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per peces soltes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BM -  MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO S, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y 
SEGURIDAD 

 
BM1 -  MÒDULS D'INTERFÍCIE PER A SISTEMES DE DETECC IÓ D'INCENDIS 
 
BM11 -  DETECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM11Z120,BM112520,BM11Z121,BM11Z125,BM11Z126,BM11Z127,BM11Z130,BM11Z5RF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d’incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums 
- Detectors òptics de fums 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics 
- Detectors de CO 
- Detectors autònoms de CO 
DETECTORS DE CO: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
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Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei. 
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm 
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 v 
Si són detectors autònoms: 
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un extractor. 
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic)::  220 v 
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball:  <= 95% 
DETECTORS DE FUMS: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma. 
Concentració de fums d'alarma:  <= 7%/m3 
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 v 
Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
Humitat relativa de treball:  <= 95% 
DETECTORS TÈRMICS: 
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element 
detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma. 
Temperatura d'alarma:  58°C 
Gradient de temperatura d'alarma:  <= 10°C/min 
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 v 
Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 80°C 
Humitat relativa de treball:  <= 95% 
Toleràncies: 
- Temperatura d'alarma:  ± 3°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de 
productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
DETECTORS TERMOVELOCIMETRICS: 
UNE 23007-6:1993 Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 6: Detectores térmicos. Detectores 
termovelocímetros puntuales sin elemento estático. 
DETECTORS DE FUMS: 
UNE 23007-7:1993 Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. Parte 7: Detectores puntuales de humos. Detectores 
que funcionan según el principio de difusión o transmisión de la luz o de ionización. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EE -  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I  VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEG -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ  DIRECTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEG4Z211,EEG4Z034. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Condicionadors i bombes de calor partits d'expansió directa.  
S'han considerat els següents tipus d'aparells:  
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge de la unitat exterior al suport 
- Muntatge de la unitat interior al suport 
- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats 
- Connexió de la xarxa elèctrica d'ambdues unitats  
- Connexió al circuit de control  
- Connexió del drenatge  
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Les posicions d'ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les indicades per la DF.  
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre 
vibracions ni sorolls als suports.  
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar 
cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.  
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes 
les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de 
portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, 
el conducte o la pròpia instal·lació.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les 
instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han 
d'anar en compartiments diferents.  
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.  
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin 
esforços a la connexió elèctrica.  
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip.  
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, 
degut al propi pes i les vibracions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.  
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que 
s'indiquen a les instruccions d'instal·lació.  
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat 
aprovat pel fabricant.  
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les 
canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 

material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.  
- Control específic als aparells:  

- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat 
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions. 
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions següents:  

- S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d'aire, així com prolongar la 
vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada de 
l'aire de retorn. 

- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar siguin especialment sensibles a la 
brutícia, després del ventilador d'impulsió, procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme. 

- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de garantir les condicions de funcionament en sec; 
la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre inferior al 90%. 

- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses 
com a secciones addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5 

- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o superior.  
- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:  

- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.). 
- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies) 
- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)  

- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de mostres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.  
- Manteniment de la instal·lació segons RITE  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material 
afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

Barcelona, Març de 2018 
L’arquitecte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudi Aguiló Riu 
 
  

 







Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Titol 4 01  ENDERROCS

1 K214SG01 m2 Enderroc de llosa en voladís de formigó armat, a mà i amb compressor i/o amb martell pneumàtic, i càrrega
manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 40,200

2 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

3 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 K21BSG02 u Arrencada d'escala metàl·lica formada per perfils UPN300 i religa, a mà i amb compressor i/o amb martell
pneumàtic, i càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 K21BSG03 m Desmuntatge de barana metàl·lica d'escala formada per platines de 100X8 mm cada 10 cm,i muntants, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

6 K21BSG04 m2 Arrencada de reixa metàl·lica tipus simple torsió, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual o mecànica
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,200 3,000 15,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

7 K211SG05 u Enderroc d'edificació de magatzem per a producte químic, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de
fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 K21ASG06 m2 Arrencada de full i bastiment de fusteries d'alumini amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual o
mecànica sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 24,750

9 K21CSG07 m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusteria d'alumini, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 24,750
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

10 K21FSG08 u Arrencada de tubs muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 K21FSG09 u Formació de forats en tancament prefabricat de formigó de façana existent i interior de piscina format per
tancament de plaques de guix laminat enrajolat o pintat, per a posterior col·locació de platines en els pilars.
S'inclou medis auxiliars per treballs en alçada. S'nclou càrrega manual de runa o mecànica sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 K21FSG10 u Desmuntatge de reixa de ventilació i panell de façana on s'ubica, amb mitjans manuals i mecànics, i acopi en
obra per a posterior muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 K215SG11 m2 Repicat de paviment, fins a descobrir la impermeabilització existent, sobre sostre de sala de les instal·lacions,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Titol 4 02  RETIRADA DE MOBILIARI I MATERIAL

1 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Titol 4 03  CALES DE LOCALITZACIÓ DE SERVEIS

1 K168CC01 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals.
S'inclou el tapat posterior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 K168CC02 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir instal·lació existent, amb mitjans manuals.
S'inclou el tapat posterior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 K166CC03 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir instal·lació existent, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

EUR



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 K166CC04 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir estructura existent, amb mitjans
manuals. S'inclou el tapat posterior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 E31B300X u Cala d'inspecció de fonament existent a l'extrem del mur de la rampa. Execució dels mitjans mecànics i/o
manuals fins a identificar la  posició i tamany de l'encepat existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALA INSPECCIÓ FONAMENTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 E31B30XX u Cala d'inspecció de prefabricat de façana a la zona de recolzament de la nova estructura amb els pilars
existents. S'identificaran la ferradura de fixació dels prefabricats en els pilars existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CALA INSPECCIÓ FAÇANA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 E222142X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en terreny segons Informe Geotècnic, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SABATES
2 DETALL D.19 2,000 1,600 1,000 2,200 7,040 C#*D#*E#*F#
3 .
4 . C#*D#*E#*F#
5 DETALL D.23 1,000 2,200 0,450 2,200 2,178 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,218

2 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SABATES
2 DETALL D.19 2,000 5,200 2,200 22,880 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,600 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
4 .
5 .
6 DETALL D.23 1,000 5,200 2,200 11,440 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,200 0,450 0,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,510
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 E213335X m3 Enderroc de solera existent (paviment i solera) de formigó armat, de fins a 30cm de gruix, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC 2,000 0,300 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,300 2,800 1,680 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,300 2,080 0,624 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,784

4 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.16 1,000 2,600 0,300 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,780

5 E2R4503X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou tot tipus de feines i medis auxiliars complementaris
derivats de l'excavació a l'interior del solar sota apuntalaments provisionals i condicionats per les rampes
provisionals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRANSPORT DE TERRES:
2 EXCAVACIÓ
3 De 01.01 1,000 9,680 1,200 11,616 C#*D#*E#*F#
4 .
5 REPÀS SÒL
6 De 01.02 1,000 38,510 0,050 1,200 2,311 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,927

6 E2R6423X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou tot tipus de
feines i medis auxiliars complementaris derivats de l'excavació a l'interior del solar sota apuntalaments
provisionals i condicionats per les rampes provisionals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRANSPORT DE RUNA:
2 ENDERROC CAP MICROPILÓ
3 De 02.03 1,000 1,200 0,031 1,350 0,050 C#*D#*E#*F#
4 .
5 ENDERROC SOLERA EXISTENT
6 De 01.03 1,000 2,784 1,350 3,758 C#*D#*E#*F#
7 .
8 ENDERROC MUR EXISTENT
9 De 01.04 1,000 0,780 1,350 1,053 C#*D#*E#*F#

10 .

TOTAL AMIDAMENT 4,861

7 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DE 01.05 1,000 13,927 13,927 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 13,927

8 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De 01.06 1,000 4,861 4,861 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,861

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 01  FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES

1 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E3D16CAX m Execució de micropilons autoperforants de 200 mm de diàmetre, armat amb tub d'acer de 560 N/mm2 de límit
elàstic tipus TITAN-ISCHEBECK 73/56 (amb maniguets roscats) i injecció repetitiva amb beurada de ciment
CEM I42,5 R. Inclou xapa i femella de connexió (cap del micropilot).
Inclou part proporcional de perforació en elements de formigó armat o en fonamentació existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MICROPILONS 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 E3DZB01X m Enderroc i talls de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROC
2 De 02.02 1,000 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

4 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SABATES
2 DETALL D.19 2,000 1,600 1,000 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
3 .
4 .
5 DETALL D.23 1,000 2,000 0,450 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,200
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

5 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SABATES
2 Quantia promig C#*D#*E#*F#
3 58 kg/m3 C#*D#*E#*F#
4 (Inclou congrenys)
5 De 02.04 1,000 8,200 58,000 475,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,600

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 03  ESTRUCTURA
Titol 4 02  ESTRUCTURA

1 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.16 1,000 8,700 0,300 2,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,610

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.16
2 MURS C#*D#*E#*F#
3 Quantia promig C#*D#*E#*F#
4 118 kg/m3 C#*D#*E#*F#
5 (Inclou congrenys)
6 De 03.01 1,000 2,610 118,000 307,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,980

3 E4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats
a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.16 2,000 8,700 17,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,700 0,300 1,410 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,800 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,350

4 E45918C4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.P.BAIXA
2 FORJAT MIXTE 1,000 280,150 0,120 33,618 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 33,618

5 E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE P.BAIXA
2 FORJAT MIXTE C#*D#*E#*F#
3 h=15cm C#*D#*E#*F#
4 Quantia promig C#*D#*E#*F#
5 2,5 kg/m2
6 (Inclou solapaments, ganxos) C#*D#*E#*F#
7 De 03.04 1,000 280,150 2,500 700,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,375

6 E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.P.BAIXA
2 FORJAT MIXTE 1,000 280,150 280,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,150

7 E4LM1A2X m2 Muntatge de sostre amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus HIANSA-MT-76 d'1 mm de gruix, de 200 - 210
mm de pas de nervis i 76 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 111 cm4 per a
formació de forjat mixte.
Inclou formació de tapes laterals i frontals amb peces especials de xapa plegada (2mm), formació de pasos
d'instal.lacions, fixacions als perfils per garantir l'estabilitat completa abans i durant el formigonat a qualsevol
alçada, i tot tipus de feines i materials auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE P.BAIXA 1,000 280,150 280,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,150

8 E4Z1CM2X ud Subministrament i execució de connector metàl.lic tipus NELSON-BEARCAT diàmetre 13mm (h=100mm) per a
forjat mixte.
Inclou tot tipus d'accessoris, treballs i materials adicionals per deixar la partida llesta abans i després del
formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S.P.BAIXA 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 435,000 435,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 535,000

9 E44P275X kg Acer S 275-JR, en perfils laminats, formats per peça simple, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,L,T.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el tractament ignífug,
treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou formació de
perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons
detalls).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE P.BAIXA
2 IPE-400 1,000 36,380 66,300 2.411,994 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

3 IPE-450 1,000 36,380 77,600 2.823,088 C#*D#*E#*F#
4 HEA-360 15,000 7,600 112,000 12.768,000 C#*D#*E#*F#
5 IPE-300 2,000 2,560 42,200 216,064 C#*D#*E#*F#
6 .
7 .
8 ESCALA 1
9 UPN-300 2,000 6,500 46,200 600,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,570 46,200 72,534 C#*D#*E#*F#
11 L50.50.5 2,000 1,500 3,770 11,310 C#*D#*E#*F#
12 30,000 0,300 3,770 33,930 C#*D#*E#*F#
13 .
14 .
15 ESCALA 2
16 UPN-300 2,000 20,950 46,200 1.935,780 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,570 46,200 72,534 C#*D#*E#*F#
18 HEB-180 2,000 1,570 51,200 160,768 C#*D#*E#*F#
19 IPE-400 2,000 3,600 66,300 477,360 C#*D#*E#*F#
20 L50.50.5 38,000 0,300 3,770 42,978 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,200 3,770 9,048 C#*D#*E#*F#
22 2,000 14,300 3,770 107,822 C#*D#*E#*F#
23 .
24 .
25 DETALL D.1
26 IPE-450 4,000 1,900 77,600 589,760 C#*D#*E#*F#
27 .
28 .
29 DETALL D.2
30 IPE-450 2,000 2,500 77,600 388,000 C#*D#*E#*F#
31 .
32 .
33 DETALL D.10
34 IPE-240 30,000 0,500 0,650 30,700 299,325 C#*D#*E#*F#
35 15,000 0,500 3,900 30,700 897,975 C#*D#*E#*F#
36 .
37 .
38 DETALL D.9
39 IPE-360 2,000 0,620 57,100 70,804 C#*D#*E#*F#
40 L150.150.15mm 2,000 0,160 33,800 10,816 C#*D#*E#*F#
41 .
42 .
43 DETALL D.11
44 IPE-360 3,000 0,320 57,100 54,816 C#*D#*E#*F#
45 L150.150.15mm 3,000 0,160 33,800 16,224 C#*D#*E#*F#
46 .
47 .
48 DETALL D.12
49 IPE-360 1,000 0,320 57,100 18,272 C#*D#*E#*F#
50 L150.150.15mm 1,000 0,160 33,800 5,408 C#*D#*E#*F#
51 .
52 DETALL D.101 1,000 1.250,000 1.250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.345,210

10 E441235X kg Acer S 275-JR, en perfils conformats en fred, foradats, formats per peça simple, sèrie rodó, quadrat, rectangular.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el tractament ignífug,
treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou corbatura del perfil en
cas necessari. Inclou formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions (cargols,
femelles, arandelles, etc, segons detalls)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE P.PRIMERA
2 TUB 100.120.8mm 14,000 2,560 25,500 913,920 C#*D#*E#*F#
3 .
4 . C#*D#*E#*F#
5 COBERTA
6 TUB 150.350.8mm 1,000 36,250 59,100 2.142,375 C#*D#*E#*F#
7 TUB 100.240.8mm 1,000 36,380 40,900 1.487,942 C#*D#*E#*F#
8 TUB 150.300.8mm 15,000 3,350 52,800 2.653,200 C#*D#*E#*F#
9 TUB 150.350.8mm 15,000 7,540 59,100 6.684,210 C#*D#*E#*F#

10 . C#*D#*E#*F#
11 . C#*D#*E#*F#
12 ESCALA 1
13 TUB 100.200.8mm 2,000 0,250 35,400 17,700 C#*D#*E#*F#
14 TUB 80.80.5mm 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
15 .
16 .
17 ESCALA 2
18 TUB 100.200.8mm 2,000 0,250 35,400 17,700 C#*D#*E#*F#
19 TUB 80.80.5mm 1,000 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
20 .
21 .
22 DETALL D.7
23 TUB 150.250.10mm 15,000 0,100 59,300 88,950 C#*D#*E#*F#
24 .
25 .
26 DETALL D.24
27 TUB 100.120.8mm 2,000 4,530 25,500 231,030 C#*D#*E#*F#
28 2,000 2,850 25,500 145,350 C#*D#*E#*F#
29 .
30 DETALL D.101 1,000 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.162,377

11 E44X275X kg Acer S 275-JR, en xapes, platines, platabandes i rodons.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-ST28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el tractament
ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou formació de
perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons
detalls)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA 1
2 XAPA 100.200.15mm 4,000 2,370 9,480 C#*D#*E#*F#
3 XAPA 2,000 21,500 43,000 C#*D#*E#*F#
4 XAPA 240.15mm 1,000 1,100 18,950 20,845 C#*D#*E#*F#
5 RIGIDITZADORS 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,150 2,300 C#*D#*E#*F#
7 XAPA 300.100.15mm 2,000 3,550 7,100 C#*D#*E#*F#
8 XAPA 200.100.15mm 2,000 2,370 4,740 C#*D#*E#*F#
9 RIGIDITZADORS 500.140.10mm 4,000 5,820 23,280 C#*D#*E#*F#

10 XAPA 520.280.15mm 2,000 17,250 34,500 C#*D#*E#*F#
11 .
12 .
13 ESCALA 2
14 RIGIDITZADORS 8,000 1,520 12,160 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,490 2,980 C#*D#*E#*F#
16 XAPA 300.100.15mm 2,000 3,550 7,100 C#*D#*E#*F#
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17 XAPA 200.100.15mm 2,000 2,370 4,740 C#*D#*E#*F#
18 XAPA 520.280.15mm 2,000 17,250 34,500 C#*D#*E#*F#
19 RIGIDITZADORS 500.140.10mm 4,000 5,520 22,080 C#*D#*E#*F#
20 .
21 .
22 DETALL D.19
23 XAPA 600.500.20mm 2,000 47,370 94,740 C#*D#*E#*F#
24 XAPA 580.150.10mm 4,000 6,860 27,440 C#*D#*E#*F#
25 XAPA 150.150.10mm 8,000 1,770 14,160 C#*D#*E#*F#
26 .
27 .
28 DETALL D.1
29 XAPA 210.650.30mm 4,000 32,350 129,400 C#*D#*E#*F#
30 .
31 .
32 DETALL D.2
33 XAPA 210.650.30mm 2,000 32,350 64,700 C#*D#*E#*F#
34 .
35 .
36 DETALL D.7
37 RIGIDITZADORS 24,000 4,470 107,280 C#*D#*E#*F#
38 30,000 4,470 134,100 C#*D#*E#*F#
39 30,000 5,400 162,000 C#*D#*E#*F#
40 .
41 .
42 DETALL D.10
43 XAPA 120.10mm 28,000 2,460 9,470 652,294 C#*D#*E#*F#
44 .
45 .
46 DETALL D.16
47 XAPA 330.15mm 2,000 2,560 39,080 200,090 C#*D#*E#*F#
48 XAPA 200.20mm 2,000 2,270 31,580 143,373 C#*D#*E#*F#
49 XAPA 800.150.20mm 1,000 18,940 18,940 C#*D#*E#*F#
50 RIGIDITZADORS 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
51 10,000 2,980 29,800 C#*D#*E#*F#
52 XAPA 220.220.15mm 2,000 5,740 11,480 C#*D#*E#*F#
53 XAPA 260.260.20mm 2,000 10,680 21,360 C#*D#*E#*F#
54 DIÀM. 25mm 8,000 0,800 3,850 24,640 C#*D#*E#*F#
55 .
56 .
57 DETALL D.8
58 XAPA 360.15mm 2,000 0,720 42,650 61,416 C#*D#*E#*F#
59 XAPA 360.10mm 2,000 0,620 28,420 35,241 C#*D#*E#*F#
60 XAPA 330.15mm 1,000 0,750 39,080 29,310 C#*D#*E#*F#
61 .
62 .
63 DETALL D.9
64 XAPA 360.15mm 4,000 0,820 42,650 139,892 C#*D#*E#*F#
65 XAPA 360.10mm 4,000 0,620 28,420 70,482 C#*D#*E#*F#
66 .
67 .
68 DETALL D.11
69 XAPA 360.15mm 6,000 1,200 42,650 307,080 C#*D#*E#*F#
70 XAPA 360.10mm 6,000 0,640 28,420 109,133 C#*D#*E#*F#
71 .
72 .
73 DETALL D.12
74 XAPA 360.15mm 2,000 0,720 42,650 61,416 C#*D#*E#*F#
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75 XAPA 360.10mm 2,000 0,320 28,420 18,189 C#*D#*E#*F#
76 .
77 .
78 DETALL D.13
79 XAPA 360.15mm 4,000 0,980 42,650 167,188 C#*D#*E#*F#
80 XAPA 360.10mm 4,000 0,540 28,420 61,387 C#*D#*E#*F#
81 XAPA 330.15mm 2,000 0,620 39,080 48,459 C#*D#*E#*F#
82 .
83 .
84 DETALL D.14
85 XAPA 360.15mm 2,000 0,980 42,650 83,594 C#*D#*E#*F#
86 XAPA 360.10mm 2,000 0,540 28,420 30,694 C#*D#*E#*F#
87 XAPA 330.15mm 1,000 0,620 39,080 24,230 C#*D#*E#*F#
88 .
89 .
90 DETALL D.15
91 XAPA 360.15mm 4,000 0,720 42,650 122,832 C#*D#*E#*F#
92 XAPA 360.10mm 4,000 0,620 28,420 70,482 C#*D#*E#*F#
93 XAPA 330.15mm 2,000 0,750 39,080 58,620 C#*D#*E#*F#
94 .
95 DETALL D.101 1,000 305,000 305,000 C#*D#*E#*F#
96 ALTRES RIGIDITZADORS 1,000 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.997,447

12 E7D214XX u Formació de passos a façana de l'edifici existent mitjançant tall de panell prefabricat mitjançant disc i/o trepant
segons indicacions en plànols E04, E07, E08 i E09. Inclou tot tipus de mitjans auxiliars, materials i mà d'obra per
realitzar l'obertura, retirada de brossa i deixar el detall segons indicacions en plànols de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSOS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 E44WTMXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSA M16, segons detalls en projecte. Inclou
subministrament, col.locació i tot tipus de feines i materials auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA 1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 .
3 .
4 ESCALA 2 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

14 E44WTXXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSL3 M12 a M20, segons detalls en projecte. Inclou
subministrament, col.locació i tot tipus de feines i materials auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.8 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 .
3 .
4 DETALL D.9 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 .
6 .
7 DETALL D.11 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 .
9 .
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10 DETALL D.12 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
11 .
12 .
13 DETALL D.13 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
14 .
15 .
16 DETALL D.14 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
17 .
18 .
19 DETALL D.15 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 .
21 .
22 DETALL D101 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 133,000

15 E4Z1181X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCALA 1 2,000 0,012 0,024 C#*D#*E#*F#
2 .
3 .
4 ESCALA 2 2,000 0,012 0,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,048

16 E4Z1121X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALLS D8 a D15 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ALTRES DETALLS 1,000 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

17 E4Z1SIKX l Morter sense retraccions tipus SIKAGROUT per a reblens de bases de pilars, retacats de bigues i pilars o reblè
de perforacions. Inclou part proporcional de neteja prèvia de superficies amb doll d'aire (compressor) i totes les
feines auxiliars per deixar llesta la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.19 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 E4Z1C8TX u Subministrament i col.locació de connectors roscats d'acer A8t de 24mm de diàmetre i fins a 100cm de longitud.
Inclou formació de la perforació amb barrina de 25mm, subministrament i col.locació de resina HILTI
HIT-RE-500 i treballs de neteja prèvia de superfícies o perforacions amb doll d'aire (compressor) i totes les
feines auxiliars per deixar llesta la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.19
2 DIÀM. 24mm 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 .
4 . C#*D#*E#*F#
5 DETALL D.1
6 DIÀM. 24mm 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 .
8 .
9 DETALL D.2
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10 DIÀM. 24mm 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

19 E4Z1SIXX l Reomplerts amb resina 'SIKADUR-42' per encamisats. Inclou part proporcional de neteja prèvia de superficies
amb doll d'aire (compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DETALL D.8 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 .
3 .
4 DETALL D.9 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 .
6 .
7 DETALL D.11 3,000 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 .
9 .

10 DETALL D.12 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 .
12 .
13 DETALL D.13 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 .
15 .
16 DETALL D.14 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
17 .
18 .
19 DETALL D.15 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

20 E7D69TKX m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 500 µm a 2200 µm, segons detall D25 (E03)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE P.BAIXA
2 IPE-450 1,000 36,380 1,610 58,572 C#*D#*E#*F#
3 IPE-300 2,000 2,560 1,160 5,939 C#*D#*E#*F#
4 .
5 . C#*D#*E#*F#
6 ESCALA 1 C#*D#*E#*F#
7 UPN-300 2,000 6,500 0,950 12,350 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,570 0,950 1,492 C#*D#*E#*F#
9 L50.50.5 2,000 1,500 0,190 0,570 C#*D#*E#*F#

10 30,000 0,300 0,190 1,710 C#*D#*E#*F#
11 .
12 .
13 ESCALA 2
14 UPN-300 2,000 20,950 0,950 39,805 C#*D#*E#*F#
15 1,000 1,570 0,950 1,492 C#*D#*E#*F#
16 HEB-180 2,000 1,570 1,040 3,266 C#*D#*E#*F#
17 IPE-400 2,000 3,600 1,470 10,584 C#*D#*E#*F#
18 L50.50.5 38,000 0,300 0,190 2,166 C#*D#*E#*F#
19 2,000 1,200 0,190 0,456 C#*D#*E#*F#
20 2,000 14,300 0,190 5,434 C#*D#*E#*F#
21 .
22 .
23 DETALL D.1
24 IPE-450 4,000 1,900 1,610 12,236 C#*D#*E#*F#
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25 .
26 .
27 DETALL D.2
28 IPE-450 2,000 2,500 1,610 8,050 C#*D#*E#*F#
29 .
30 .
31 DETALL D.10
32 IPE-240 30,000 0,500 0,650 0,920 8,970 C#*D#*E#*F#
33 15,000 0,500 3,900 0,920 26,910 C#*D#*E#*F#
34 .
35 .
36 SOSTRE P.PRIMERA
37 TUB 100.120.8mm 14,000 2,560 0,440 15,770 C#*D#*E#*F#
38 .
39 .
40 COBERTA
41 TUB 100.240.8mm 1,000 36,380 0,640 23,283 C#*D#*E#*F#
42 TUB 150.300.8mm 15,000 3,350 1,000 50,250 C#*D#*E#*F#
43 TUB 150.350.8mm 15,000 7,540 1,000 113,100 C#*D#*E#*F#
44 .
45 .
46 ESCALA 1
47 TUB 100.200.8mm 2,000 0,250 0,600 0,300 C#*D#*E#*F#
48 .
49 .
50 ESCALA 2
51 TUB 100.200.8mm 2,000 0,250 0,600 0,300 C#*D#*E#*F#
52 .
53 .
54 DETALL D.7
55 TUB 150.250.10mm 15,000 0,100 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
56 .
57 .
58 DETALL D.24
59 TUB 100.120.8mm 2,000 4,530 0,440 3,986 C#*D#*E#*F#
60 . 2,000 2,850 0,440 2,508 C#*D#*E#*F#
61 .
62 ESCALA 1
63 . 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
64 .
65 ESCALA 2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
66 .
67 .
68 DETALL D.19 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
69 .
70 .
71 DETALL D.1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
72 .
73 .
74 DETALL D.2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
75 .
76 .
77 DETALL D.7 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
78 .
79 .
80 DETALL D.10 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 425,699

21 E7D2142X m2 Aïllament de gruix 2.5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements metàl.lics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE P.BAIXA
2 IPE-400 1,000 36,380 1,470 53,479 C#*D#*E#*F#
3 HEA-360 15,000 7,600 1,830 208,620 C#*D#*E#*F#
4 .
5 .
6 DETALL D.9
7 IPE-360 2,000 0,620 1,350 1,674 C#*D#*E#*F#
8 L150.150.15mm 2,000 0,160 0,580 0,186 C#*D#*E#*F#
9 . C#*D#*E#*F#

10 . C#*D#*E#*F#
11 DETALL D.11 C#*D#*E#*F#
12 IPE-360 3,000 0,320 1,350 1,296 C#*D#*E#*F#
13 L150.150.15mm 3,000 0,160 0,580 0,278 C#*D#*E#*F#
14 .
15 . C#*D#*E#*F#
16 DETALL D.12 C#*D#*E#*F#
17 IPE-360 1,000 0,320 1,350 0,432 C#*D#*E#*F#
18 L150.150.15mm 1,000 0,160 0,580 0,093 C#*D#*E#*F#
19 .
20 .
21 COBERTA
22 TUB 150.350.8mm 1,000 36,250 1,000 36,250 C#*D#*E#*F#
23 .
24 .
25 DETALL D.16 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
26 .
27 . C#*D#*E#*F#
28 DETALL D.8 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
29 .
30 .
31 DETALL D.9 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
32 .
33 .
34 DETALL D.11 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
35 .
36 .
37 DETALL D.12 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
38 .
39 .
40 DETALL D.13 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
41 .
42 .
43 DETALL D.14 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
44 .
45 .
46 DETALL D.15 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 328,308

22 E7C2YCD0 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix i 100 mm d'amplària,
col·locat adherit
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,500 2,000 73,000 C#*D#*E#*F#
2 7,700 2,000 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,400

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 01  COBERTES

1 E545SG03 m2 Subministrament i col.locacio de sistema de coberta sandwich mitjancant la col.locacio de perfil metal.lic interior
Eurobase 48 (4.250.48) de Europerfil o equivalent, en 0,7 mm de gruix, perfilat en base  dfacer galvanitzat i

 Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir
segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes tecniques del fabricant),
fixat directament a estructura metal.lica existent, amb separacio entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE; mes col.locacio de perfils separadors tipo Z de 100 mm. d'alcada en
acer galvanitzat disposats a 45o, mes aillament termic a base de panell rigid Euroaillant PIR velo/velo de 100
mm. de gruix. Perfil exterior Eurodesign 51/470 de Europerfil o equivalent, en 0,6 mm. de gruix, perfilat en base
 dfacer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color

Standard a definir segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes
tecniques del fabricant), engatillat a 180º sobre clips mobils galvanitzats KR24 fixats al perfil Z separador. Inclos
barrera de vapor, juntes d'estanquitat, fixaxions i elements auxiliars. Per a cobertes amb pendents superiors al 2
%. Segons normes CTE y QTG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,700 36,500 281,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,050

2 E5Z2SG04 m Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3
segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat amb fixacions
mecàniques,per folre de biga metàl·lica com a base de xapa de minvell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,700 36,700 C#*D#*E#*F#
2 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
3 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,100

3 E5ZDSG05 m Remat per a minvell amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de
Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color estandard a definir segons DF (acompleix exigencies
de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols
de detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,500 2,000 73,000 C#*D#*E#*F#
2 7,700 2,000 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,400

4 E8J9SG06 m Remat per a coronament amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de
Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color estandard a definir segons DF (acompleix exigencies
de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols
de detall. Segonsm normes CTE y QTG. S'inclou base amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
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resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0,
acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#
2 7,700 2,000 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,900

5 E5ZJSG08 m Subministrament i col·locació de canal sandwich amb xapa inferior de 1,00 mm. de gruix, en base d’acer
galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant), mes aïllament placa llana de roca de 100 mm.i col·locació xapa superior de 0,6 mm de gruix, en base
d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.

AMIDAMENT DIRECTE 36,500

6 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 E5Z2SG07 m Execució de cobriment de passadís exterior, format per tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2,
per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb fixacions mecàniques i cobert
per planxa d'acer plegada amb acabat prelacat. S'inclou aïllament tèrmic. Partida acabada segons plànol de
detall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

8 EB71SG09 u Execució de linia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclou els terminals i elemenst intermitjos, així com la homolgació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 E442SG05 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de la canal de coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,500 36,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,500

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 02  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 E652SG01 m2 Tapat de forats en tancament de piscina, refent l'envà de plaques de guix laminat existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 E618SG02 m2 Tapat de forat de façana amb formació de paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, i recol·locació de reixa de ventilació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E618SG03 u Execució d'edificació de magatzem per a producte químic, format per paret per a revestir de 15 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, acabat arrebossat a bona vista amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat per ambdues cares.
S'inclou formació de sostre.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E612BR1S m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E02 10,100 3,100 31,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,310

5 E652245R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 E01 3,100 7,500 23,250 C#*D#*E#*F#
3 enva provisional 15,000 3,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,250

6 E83E2JGD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T01 21,500 3,100 66,650 C#*D#*E#*F#
2 1,400 3,100 2,000 8,680 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 75,330 SUMSUBTOT
4 E02 10,100 3,100 31,310 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 31,310 SUMSUBTOT
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,640

7 E83E2JHD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T02 2,000 8,000 3,100 49,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,600

8 E442SG06 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de l'extrasdossat de plaques de cartró guix.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façanes laterals 6,000 3,500 2,000 42,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,500 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

9 E652238R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 E83E8J7D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 04  PAVIMENTS

1 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,700 36,500 281,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,050

2 E9P16D96 m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una capa d'ús transparent amb un gruix de 0,7 mm, d'un film
decorat i d'una subcapa compacta, grup T d'abrasió, classificat 34-43 segons EN 685, dotat de tractament de
superfície PUR, subministrat en lloseta de 610x610 mm i 2,5 mm de gruix, serie mineral model PARKER
STATION de GERFLOR o equivalent col·locat amb adhesiu acrílic estes amb espàtula dentada A2, i posterior
presió manualment amb planxa de suro i apretant tota la superfici amb un rodet de 50 kg en acabar la
instal·lació de tota la superficie.

AMIDAMENT DIRECTE 281,050

3 E9Z5SG02 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm d'amplada i 5 mm d'alçada model ROMUS rampa d'accés
2,8 mm, col·locant amb fixacions mecàniques segons indicacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 R01 5,100 5,100 C#*D#*E#*F#
2 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,600

4 E9S1SG01 u Plataforma de seguretat antilliscant de 2,55 cm de llargada, format per planxes perforades d'acer galvanitzat i
pintat o equivalent. S'inclouen subjeccions i fixacions, talls i remats amb trobades, tot per a deixar el paviment
totalment acabat i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 galeria 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 façanes laterals 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 E9S1SG02 u Plataforma de seguretat antilliscant de 1,57 cm de llargada, format per planxes perforades d'acer galvanitzat i
pintat o equivalent. S'inclouen subjeccions i fixacions, talls i remats amb trobades, tot per a deixar el paviment
totalment acabat i col·locat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala esquerra 71,000 71,000 C#*D#*E#*F#
2 escala dreta 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 05  FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
Titol 5 01  FUSTERIA ALUMINI

1 EAF8SG01 u F01. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de pont
tèrmic u=2.575 W/m2K , col·locada sobre bastiment de base, format per una fulla batent, i dues parts fixes per a
un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium
o equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma EN. S'inclouen manetes, pany
de cop i clau ferratges, premarc i remats perimetrals per a deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EAF8SG02 u F02. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de pont
tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per fixe per a un buit d'obra aproximat de
243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4 mm de gruix,
cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma EN. S'inclouen premarc i remats perimetrals per a deixar el
tancament col·locat i instal·lat correctament.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 EAF8SG03 u F03. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de pont
tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per una fulla oscilant, i dues parts fixes per a
un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium
o equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma EN. S'inclouen manetes,
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ferratges, premarc i remats perimetrals per a deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 E442SG04 m Premarc per fusteries d'alumini realitzat amb tub d'acer galvanitzat i lacat, col·locat a l'obra amb cargols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F01 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
2 F02 7,000 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#
3 F03 6,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,600

5 KAVVSG05 u C01. Tendal vertical guiat amb cables dac'er inoxidable, accionament elèctric amb motors mecànics (MO) per a
accionar amb pulsador des de interior amb el polsador interior, realitzat amb teixit SOLTIS 96 o equivalent de
color a definir per a la DF microperforat format per fils de polièster, amb comportament tèrmic per a detenir la
calor i radiació solar (95%), que permet el pas de llum i visibilitat a l'exterior. S'inclouen ferratges, elements de
subjecció i remats, així com la instal·lació elèctrica i de l'automatisme MATTE per al seu ús.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 05  FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
Titol 5 02  FUSTERIA D'ACER

1 EASASG01 u F04. Realització de porta d'evacuació formada per un marc perimetral metàl·lic de perfils en L 40x40x3 mm, fulla
de tauler de DM ignifug de 16 mm i folrada amb panells sandvitxx iguals a façana, S'inclou barra antipànic amb
sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons
UNE-EN 1125, , pany i pintura interior de la fullla.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 06  SERRALLERIA

1 EB32SG01 m Subministrament i col·locació de reixa model RITMO DOBLE HILO o equivalent, SZ+RAL formada per
- BASTIDORS: fabricats amb malla electrosoldada 200x50mm i filferros de Ø6/5/6mm.
- POSTES: tipus Ritmo o equivalent de 1,2mm de gruix, fabricats amb xapa de caracteristiques mecàniques
segons norma EN-10142..
- ALÇADA: 2 m
- DISTANCIA ENTRE EIXOS DE POSTES: 2m 53 cm
- ACABAT BASTIDORS: Galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat Protecline® RAL
- ACABAT POSTES: Galvanizat en calent tipus SZ-275 més plastificat Protecline® RAL 7016
S'inclou el muntatge dels bastidors i la seva fonamentació.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000
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2 EABGSG02 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent modelo FUERTE o equivalent formada per marc de
perfil rectangular i barrots de perfil quadrat, de mides 1m d'amplada y 2m alçada, acabada en acer galvanitzat
en calent tipus Z-275 més plastificat Protecline® RAL 7016. S'inclouen les corresponents columnes de
subjecció, els perns regualbles i el pany, així com la fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EABGSG03 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent de dues fulles modelo FUERTE o equivalent formada
per marc de perfil rectangular i barrots de perfil quadrat, de mides 2m d'amplada y 2m alçada, acabada en acer
galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat Protecline® RAL 7016. S'inclouen les corresponents columnes
de subjecció, els perns regualbles i el pany, així com la fonamentació per a les columnes de subjecció de la
porta. S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns regualbles i el pany, així com la
fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EB12SG04 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de tub de 50 mm de diàmetre, muntants formats per passamà de 50 X
10 mm cada 96,5 cm soldata a platines de 120x120 cm, amb alçada de barana total de 60,5 cm. Barana fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, segons plànols de detall de projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EB12SG05 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per brèndoles de platines de 40X10 mm separades cada 9 cm,
travesser superior de xapa en forma de L de 130X60 mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de platina de
50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm soldats a bigues de l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal
alifàtic prèvia impirmació i acabat amb dues capes de 30-40 micres de gruix. Partida totalent acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala evacució 1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 escala evacució 2 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#
4 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,700

6 EB12SG06 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per travesser superior de xapa en forma de L de 130X60 mm i 10 mm
de gruix, i travesser inferior de platina de 50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm soldats a bigues de
l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal alifàtic prèvia impirmació i acabat amb dues capes de 30-40 micres
de gruix. Partida totalent acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala evacució 1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
2 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
3 escala evacució 2 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#
4 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,700

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 08  FALSOS SOSTRES
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1 E447SG01 m Formació de subestructura per subjecció del cel ras, composada per perfils d'acer galvanitzat tubular foradat de
50X25x3 mm en Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
fixacions mecàniques i soldadura, en bigues estructurals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,500 7,000 255,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,500

2 E865SG02 m Tapat de forats de xapa grecada sobre biga metàl·lica. Format per un tauler contraxapat de plaques de fusta,
tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a
mida i seguint la forma de la xapa, col·locat fixacions mecàniques en biga metàl·lica existent per amdues cares.
S'inclou l'aïllament acústic dins dels forats amb

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 E535SG03 m2 Subministrament i col·locació en horitzontal per fomració de cel ras, de Panell Sandwich arquitectònic Etna 1000
PUR de Europerfil o equivalent amb marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000, format per xapa exterior
d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en
color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant); aïllament intermedi de 40 mm de gruix amb nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa
interior d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01)
oequivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal•lat sobre subestructura anivellada i aplomada existent, fixada a
estructura d'acer galvanitzat formada per tubs 40x70 mm, amb separació entre recolzaments segons taules de
càrregues del fabricant i càrregues del CTE. Segons normes CTE y QTG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,700 36,500 281,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281,050

4 E5ZDSG02 m Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades, coronacións, etc...) amb xapa
de 0,7 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN
10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons
normes CTE y QTG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 36,500 73,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 7,700 15,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,400

5 E843223F m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654,
muntat amb perfileria vista en un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb
omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 36,500 255,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 255,500

6 E843SG04 m Tabica per cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm
i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO
11654, muntat amb perfileria vista en un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils
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principals amb omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

AMIDAMENT DIRECTE 36,500

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 09  ACABATS VERTICALS
Titol 5 02  REVESTIMENTS

1 E535SG01 m2 Subministrament i col·locació en vertical de Panell Sandwich arquitectònic Etna 1000 PUR de Europerfil amb
marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000, format per xapa exterior d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix
en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant); aïllament
intermedi de 40 mm de gruix amb nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa interior d'acer galvanitzat de 0,5
mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a definir segons DF
(acompleix exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal•lat sobre subestructura
anivellada i aplomada existent, fixada directament o mitjançant sistema ajustable a estructura principal existent,
amb separació entre recolzaments segons taules de càrregues del fabricant i càrregues del CTE. Segons
normes CTE y QTG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façanes laterals 2,000 7,750 4,100 63,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,550

2 E5ZDSG02 m Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades, coronacións, etc...) amb xapa
de 0,7 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN
10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons
normes CTE y QTG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façanes laterals 4,000 7,750 31,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,100 16,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,400

3 E5ZDSG03 m Subministrament i col·locació de remats de forats de chapa (portes, finestres, etc...) amb xapa de 0,7 mm de
gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o
equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y
QTG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes sortides 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,500 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
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Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 04  ARQUITECTURA
Titol 4 09  ACABATS VERTICALS
Titol 5 03  PINTURES

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T01 75,330 75,330 C#*D#*E#*F#
2 T02 49,600 49,600 C#*D#*E#*F#
3 E01 23,250 2,000 46,500 C#*D#*E#*F#
4 E02 31,310 31,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,740

2 E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 01  DISTRIBUCIÓ

1 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm, penjat al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 42,000

4 ED5ZZJS u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical connexió 90 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada dins la canal dfe coberta, amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Inclou ajudes de paleta, accesoris de fixació i connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EF22ZB12 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per protecció de baixant de PVC vist, de 3´´ de diametre (DN= 80 mm),
amb grau de dificultat mitjà i col·locat protegint el tub. Inclou ajudes, accessoris, abraçadores, soportacions a
parets, pilars,...

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 E7DZF2C1 u Collarí de sectorització EI-120 per baixant de PVC de diam. 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres,
amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols. Inclou ajudes, accessoris,
certificats, assatjos i tota la documentació relativa a la seva instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 02  RECOLLIDA CONDENSATS UNITATS INTERIORS CLIMA

1 ED11ZB10 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 01  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 5 03  VARIS

1 XPAUU175 PA Emplet, peça especial per acoplar nova canonada PVC de diam 125 a canonada existent de PVC de 300-400.
Inclou treballs necessaris, ajudes de paleta, accessoris i peces especials per connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPAUU199 PA Partida alçada abonament integra pels treballs i accessoris necessaris per les diferents connexions de la nova
xarxa de sanejament a la xarxa de sanejament existent. Inclòs connexionat de trams vistos, encastats,
passatubs necessaris, ajudes de paleta, accessoris, suport canononades, colzes, reposició d'elements, peces
especials per connexió, comprovació estanqüeitat... fins deixar la instal·lació acabada i en funcionament segons
el CTE DB HS5 d'evacuació d'aigües.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 01  EQUIPS CLIMA
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1 EEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat interior horitzontal per a conductes.
Model PEZS-M100YJA de Mitsubishi Electric o Equivalent.
Pot. Fred: 9,5 kW
Pot. Calor: 11,2 kW
Pot. Elec: 2,60 kW trifàsica de 400 V
Gas refrigerant R410A,
Pressió estàtica disponible 150 Pa
SEER / SCOP: 5,5 (A) / 4,2 (A+)
Distancia frig V/H: 30 / 75 mm
Inclou interconexió frigorifica entre unitat interior i exterior amb tuberies de Cu amb aillament, element de
control PAR-33 amb programador setmanal, cablejat de maniobra i potencia entre unitat interior i exterior,
connexió a desaigua més pròxim amb sifo, antivibratoris metal·lics per a unitats interiors, perfils de 40x40x3mm
per soportació de unitats interior a estructura, peus de subjecció i anivellament per unitats exteriors, accessoris
de fixació i conexió. Instal·lada segons especificacions del fabricant i el RITE.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 EG2DG6D1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 unitat interiors 7,000 7,000 49,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

3 EG2DC8D7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 EG2DC8F7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 EG2DC8H7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 EG2DC8K7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 02  EQUIPS VENTILACIO

1 EEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de plaques  RCE-4500-EC de TECNA ASPIRNOVA o equivalent.
Per a un cabal 4.200 m3/h (maxim 4.500 m3/h, 225 Pa). Model vertical - Motors Electrònics EC - By-Pass d’Aire
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amb Comportes Motoritzades i Sondes. Inclou sonda de conducte de quailitat d'aire CO2 i filtres F7+F8 en
impulsió i F7 en aspìració. Control Presostàtic amb senyal Alarma Filtres Bruts. Conforme a la ErP 2018
Ecodesign. Comandament / Pantalla Electrònica Digital model RCE-EC, amb tarjeta de comunicació a protocol
Modbus RTU-RS485 integrada. Instal.lat, fixat, connectat a conductes i elèctricament seguint les prescripcions
del fabricant, del RITE i del REBT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 750x600 mm i 1500 mm de llargària, amb 5 cel·les de
llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix i
amb una separació entre elles de 100 mm.
Model SNA-10 de Acustica Integral o equivlanet.
Per a un cabal de 3.500 m3/h, amb una velocitat maxima de 6 m/s i una caiguda de pressió maxima de 5
mmcda (50Pa)
Inclou accesoris de fixació i connexió. Col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EEM3Z41 u Estructura BIG FOOT de 2 x 1,20 metres
Componentes del sistema:
- 2 x 2m BARRAS LONGITUDINALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 4 x 1,2m BARRAS TRANSVERSALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 6 x PIES CON BASE ANTIVIBRATORIA - 305mm2
- 4 x KIT ABRAZADERAS
Peso: 70 Kg
Inclou accesoris de fixació i connexio. Instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 03  DISTRIBUCIO D'AIRE

1 EE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de roca de baixa conductivitat tèrmica
Climacoustic de Knauf o equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i resistència
tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior de kraft-alumini reforçat amb una malla de vidre, i en l'interior disposa
d'un recobriment acústic que compleix el certificat GreenGuard per la seva baixa emissivitat de partícules. Grau
de dificultat mig. Muntat encastat.

AMIDAMENT DIRECTE 158,000

2 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips,
grau de dificultat mig, muntat adossat amb suports

AMIDAMENT DIRECTE 134,000

3 EE5AAAV3 m2 Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb
plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0.09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3,
totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte retorn ventilacio a sala 5,000 1,000 1,400 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000
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4 EE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i circulars de dimensions 400x200mm de METU SISTEM o
equivalent, amb dos panys de rosca per untatge i desmuntatge. fabricat en acer galvanitzat. inclou accessoris
de muntage i fixació. Muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EEKPZ411 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire.
Model FOK-EIS-120 DE 700 x 400 mm DE MADEL, amb contacte final de carrera.
Inclou accessoris de fixació i connexió, sellat, cablejat de maniobra fins a modul de detecció d'incendis.
Col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per a impulsió de, model LMT-S+SP AA 600x200 de Madel o
equivalent.  De 600x200 mm, amb acabat amb alumini anoditzat. Inclou  regulacio de cabal. Col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 EEK1ZQB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x300 mm. Model
LMT-MISS de Madel o equivalent. Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini acabat a definir per D.F (lacat o anoditzat). Model DBQ+PLDQR/AIS
375x375 de Madel o equivalent. Dimensions placa 484x484mm). Per a un cabal de 1020 m3/h. Amb plenum
aillat i regulador de cabal.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

9 EEK2ZG57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o equivalent. De 1200x300 mm, amb acabat anoditzat.
Inclou accessoris de fixació i col·locació, marció. Col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
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1 EFC1CC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

2 EFQ33GLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 82,000

3 EFR11D12 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

EUR



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

AMIDAMENTS Pàg.: 31

AMIDAMENT DIRECTE 58,000

4 EEG4Z034 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de substitucio de la tuberia d'aigua de la planta refredadora
existent de galletti. Inclou els treballs de:
- Treballs de buidat i reomplerta de l'aigua de la instal·lació.
- Retirada de tubs actuals.
- Reconexió dels nou tubs en els punts actuals interiors.
- Desmuntatge i recol·locació de fals-sostre en les zones interiors.
- Posta en marxa i regulació de la instal·lacio.
Inclou accessoris de fixació i connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 03  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Titol 5 05  VARIS

1 ELEGUCL1 PA Legalizacions de la instal·lació de climatitzacio de la zona ampliada segons RITE. Inclou elaboració de plànols i
esquemes ´´as built´´, taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat final de
responsabilitat i tramitació a indústria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat lacat amb color a definir per D.F. de 1000x400 mm i
reixeta de malla metàl·lica anti-ocells. Per substitucio de actuals reixes de ventilació en façana. Inlou accessoris
de fizació. Col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Titol 5 01  QUADRES
Titol 4 (1) 01  QGD

1 PPAUZEL1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de muntatge i connexionat de noves proteccions dintre del
Quadre General de Distribució existent. Inclou treballs de identificació de linies, rotulació, cablejat de maniobra i
control interior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Titol 5 01  QUADRES
Titol 4 (1) 02  P1G AMPLIACIÓ

1 PPAUZEL2 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de muntatge i connexionat de noves proteccions dintre del
quadre P1G existent. Inclou treballs de identificació de linies, rotulació, cablejat de maniobra i control interior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Titol 5 01  QUADRES
Titol 4 (1) 03  SUBQUADRE SALA TÈCNICA
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1 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes,
sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/
mòdul), fixat a pressió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 EG51Z782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V. Inclou accessoris de fixació i
connexió, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EG1AZ0AW u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta tècnica, format per caixa metal·lica amb un grau de
protecció minim de IP-54, amb capacitat per totes les proteccions descrites en els esquemes de projecte més un
20% d'espai de reserva, amb porta opaca, amb pany amb clau. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat
i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
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Titol 5 02  DISTRIBUCIÓ

1 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

2 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 175,000

3 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
12 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
14 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
16 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
18 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
21 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
22 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
23 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
24 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
25 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
26 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,000

4 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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7 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
12 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
13 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
14 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
15 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
16 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
18 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
19 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
20 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
21 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
22 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
23 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
24 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
25 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
26 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
27 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
28 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
29 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
30 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
31 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
32 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
33 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
34 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
35 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
36 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
37 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
38 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
39 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
40 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
41 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
42 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
43 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
44 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

5 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 3,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
3 14,000 3,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
5 12,000 3,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
7 9,000 3,000 0,500 13,500 C#*D#*E#*F#
8 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
9 9,000 3,000 0,500 13,500 C#*D#*E#*F#

10 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
11 12,000 3,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
12 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
13 14,000 3,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
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14 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
15 16,000 3,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
16 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
17 19,000 3,000 0,500 28,500 C#*D#*E#*F#
18 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
19 22,000 3,000 0,500 33,000 C#*D#*E#*F#
20 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
21 11,000 3,000 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#
22 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
23 18,000 3,000 0,500 27,000 C#*D#*E#*F#
24 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
25 21,000 3,000 0,500 31,500 C#*D#*E#*F#
26 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 406,500

6 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 3,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
3 14,000 3,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
5 12,000 3,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
6 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
7 9,000 3,000 0,500 13,500 C#*D#*E#*F#
8 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
9 9,000 3,000 0,500 13,500 C#*D#*E#*F#

10 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
11 12,000 3,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
12 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
13 14,000 3,000 0,500 21,000 C#*D#*E#*F#
14 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
15 16,000 3,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
16 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
17 19,000 3,000 0,500 28,500 C#*D#*E#*F#
18 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
19 22,000 3,000 0,500 33,000 C#*D#*E#*F#
20 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
21 11,000 3,000 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#
22 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
23 18,000 3,000 0,500 27,000 C#*D#*E#*F#
24 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
25 54,000 3,000 0,500 81,000 C#*D#*E#*F#
26 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
27 16,000 3,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
28 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
29 12,000 3,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
30 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
31 16,000 3,000 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
32 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
33 10,000 3,000 0,500 15,000 C#*D#*E#*F#
34 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
35 12,000 3,000 0,500 18,000 C#*D#*E#*F#
36 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
37 18,000 3,000 0,500 27,000 C#*D#*E#*F#
38 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
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39 22,000 3,000 0,500 33,000 C#*D#*E#*F#
40 6,000 3,000 0,500 9,000 C#*D#*E#*F#
41 7,000 3,000 0,500 10,500 C#*D#*E#*F#
42 7,000 3,000 0,500 10,500 C#*D#*E#*F#
43 7,000 3,000 0,500 10,500 C#*D#*E#*F#
44 7,000 3,000 0,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,000

7 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

8 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 182,000 182,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 26,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

9 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

10 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

11 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 EG2DZ8H8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i tabic separador d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

14 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 EG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Titol 5 03  PUNTS DE CONSUM

1 EG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat
sobre bastidor o caixa

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes
NA, amb tecla, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu econòmic, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EG15Z422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300 metal·lica (ref: 089651) de legrand o similar, amb tapa
metal·lica amb grau de protecció estanca, muntada superficialment/ encastada. Inclou tapas, accessoris de
fixació i connexió. Col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 EG63Z15R u Caixa rodona IP44 per instal·lació empotrada en terra de un element per presa de corrent de la gama MOSAIC
de LEGAND, amb tapa d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou aixa per formigó de 80mm d'espesor i 80mm
de diametre. Instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 EG63Z25R u Caixa doble IP44 per instal·lació empotrada en terra de dos elemen per presa de corrent doble de la gama
MOSAIC de LEGAND o equivalent, amb tapa d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou caixa per formigó de
80mm d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 EG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, model estret per
torretes o caixes.  amb tapa, gama MOSAIC de LEGRAND o similar, encastada
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AMIDAMENT DIRECTE 21,000

9 EHV2ZFER u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries amb rectancies regulables 0-10V, amb connexió directa a
inferfaz 0-10V, ajust del sensor a treves de apertura, instal·lació amb pinses a la propia lampada. Model DIM
PICO de OSRAM o equivalent. Inclou cable de connexió, pinça per subjecció a lampada, accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 EHV2Z03T u Detector de moviment per exterior, amb un grau de protecció IP55, cobertura de fins a 8m d'alçada i 180º, per
instal·lar a 2,5m d'alçada. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 EH11ZCTR pa Partida alçada d'abonament integre pels treballs i materias de programació/calibració del sensor de llum natural
per tal de regular les lluminaries de façana als nivells de llum indicats en projecte per cada espai. Inclou cablejat
de manibra i control entre elements sensor i equips regulables de les luminaries, tubs, accessoris de fixació i
connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Titol 5 04  LLUMINARIES

1 EH21ZAE2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 1 tub
de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb reactància electrònica , instal·lada encastada a cel ras. inclou
accssorisd e fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

2 EH21ZMA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 1 tub
de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb equip regulable 0-10V , instal·lada encastada a cel ras. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 EH1AZL02 u Lluminaria tipus regleta estanca model CORELINE ESTANCA de PHILIPS o equivalent, per instal·lació
adosada, equipada amb lampada LED de 38W, amb index de reproducció cromatica de 80 i temperatura de
color de 4000ºK.. Inclou tub LED, accessoris de connexió i fixació. Totalment acabat, instal·lat, verificat i en
perfecte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 EH61ZC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 332 , 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat. Model HYDRA de DAISALUX, inclou caixa, accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 EH61ZH9A u Llum d'emergència amb funcio permanent i d'emergencia NOVA ESTANCA de DAISALUX, equipada amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, amb grau de protecció IP66 i IK08, aïllament classe II, amb un flux
252 lúmens, 1 h d'autonomia. Inclou caixa estanca, accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 EH11Z9BG pa Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per tram de 350mm safata rejiband galvanitzada de
200x100mm. inclou feines de tallar safata i fixarla a paret i accessoris de fixació. Col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Titol 5 05  TERRES

1 EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17.3
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 60x60, de fosa ductil B-125 amb inscrició o logo de l'Ajuntament,
segons detall del plec de condicions de l'Ajuntament. Col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG31ZTE1 u Feines de connexionat a terra de tots el elements metàlics, instal·lacions, tuberies, safates, etc... per tal de
complir amb el REBT. Inclou cablejat de protecció a terra, tubs, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
conectat segons les especificacions del REBT i la propietat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 04  ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ
Titol 5 06  VARIS
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1 ELEGU001 PA Legalizacions de la instal·lació electrica de baixa tensió segons REBT. Inclou elaboració de planols i esquemes
´´as built´´, taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat final de responsabilitat,
tramitació a indústria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  CONTRA INCENDIS
Titol 5 01  EXTINCIÓ INCENDIS

1 EM23Z500 U Armari per equips de proteccio contra incendis tipus vertical, amb boca d'incendi Bie-25/20 m i espai per extintor,
polsador i alarma, de xapa pintada amb epoxi, per col·locar empotrat, mides exteriors en mm. 555 de llarg x1360
d'alt x 250 ample, model F1-V de AQL-Anber S.A. o equivalent, mides a confirmar segons fabricant, model a
validar per la propietat i la DF, amb:
- Boca d'incendis Bie-25/20 m. equipada de 25 mm de diametre, amb manega de 20 m de longitud, segons
normes UNE-23-403-89 i 23.091 i senyalització segons Decret 1403/1986 (BOE 8/7/86), porta abatible, guia per
extracció manega, devanadera circular, boquilla, lanza de 3 efectes, racord, valvula de bola i manometre.
- Modul armari per extintor amb porta abatible,
- Modul armari per polsador i alarma, (polsador exterior, alarma visual i acústica ubicada a l'exterior fora de
l'armari)

Inclos BIE-25, també totes les ajudes de paleta necesaries, cablejat electric, forats per l'accionament des de
l'exterior del polsador, forats per l'alarma, accesoris i elements de fixacio  i connexió.
No inclou el extintor, la sirena ni el polsador d'alarma.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 p1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EM31U61J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pb 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 p1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

4 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EF42ZZEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 1 1/2 ´´ - 42 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació,... Instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 EF42Z9EB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 2´´ - 54 mm de diàmetre exterior i 1,5
mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació,... Instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EF42ZBEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 2 1/2´´ - 76,1 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació,... Instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000
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9 EFQ3Z4EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

10 XPAUUINC PA Partida alçada d'abonament intrega per les feines de connexionat de la nova instal·lació de BIEs a la xarxa
existent. Inclou treballs de buidat i omplerta de la instal·lació en cas necessari, ajudes de paleta, accesoris i
elements necessaris per deixar la instal·lació totalment operativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  CONTRA INCENDIS
Titol 5 02  DETECCIÓ INCENDIS

1 EM11Z120 u DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORIT. AE/SA-OPI DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su diseño y sus
dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que le permite estar más pegado al
techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 EM11Z520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT AE/SA-T DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Detector de calor fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma UNE EN 54-5 con certificado de
conformidad CE y marca de calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable que gestiona dos parámetros de
temperatura: Diferencial: Toma medidas del incremento de temperatura en tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la decisión de alarma de acuerdo
con la programación hecha en cada caso.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, módul, posta en
marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM11Z121 u ZOCALOS DETECTORES ALGORIT. AE/SA-ZB2 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su diseño y sus
dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que le permite estar más pegado al
techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.
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Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, módul,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 EM11Z125 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRA  AE/SA-2S DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según norma EN 54-18, que
gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos).
Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar
electroválvulas, etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, posta en marxa,
ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EM11Z126 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS VIGILADAS AE/SA-2SV DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-18, que
gestiona dos salidas supervisadas de relé. Especial para ejecutar dos maniobras de evacuación independientes
(sirenas, campanas, etc.) según y para qué hayan sido configuradas desde la central en cumplimiento de la
norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo reposo 1 mA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 27 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, posta en marxa,
ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EM11Z127 u MODULO ALGORITMICO para compuerta cortafuegos de GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-18, que
gestiona la salida supervisada del relé final de carrera de la compuerta cortafuegos. Especial para ejecutar
maniobras según y para qué hayan sido configuradas desde la central en cumplimiento de la norma de instalac
ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
Inclou módulo, rele, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EM14Z1D4 u PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA ALGORIT AE/SA-PT DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR
Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que al ser
presionado a través de una lámina flexible (queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma en la
central.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
- Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm

Inclou ajudes, connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació. Muntat
segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EM14Z1D5 u BASE ALTA PARA PULSADOR 40 mm AE/V-PSBA DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR

Inclou ajudes, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació. Muntat segons
especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EM13Z321 u SIRENA ELECTRONICA CON FOCO EN 54-23 AE/V-ASFLXW DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN-54-23 para montaje en pared. Tipo W-2.4-7.5.
Máxima altura de instalación 2,4 m, longitud de cobertura 7,5 m. Tecnología led que garantiza una intensidad
luminosa 0,4 lux/m2 en todo el área.
Nivel Sonoro 102dB(A)
Consumo máximo 37mA.
Protección IP65

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, módul, posta en
marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 EM13Z325 u SIRENA CON FOCO PARA EXTERIOR AE/V-ASFE DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena para exteriores con indicación luminosa de leds.
Protección: IP65
Dimensiones: 201 x 230 x 60 mm.
Peso: 1.10 Kg.
Alimentación: 12 - 30 Vcc
Consumo: 90mA a 24 Vcc
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Potencia acústica: 95dB a 1 m
Frecuencia: 3.1 - 3.8Khz
Rango temperatura: 40ºC a 85ºC
Medidas exteriores: 210 x 230 x 60 mm.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, módul, posta en
marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EM11Z130 u MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-17:2004.
Unidad microprocesada que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 23 equipos máximo,
determinado por normativa EN 54-14, creando sectores. Su función es la de controlar la corriente que circula por
el bucle y si esta se incrementa, sobrepas ando los parámetros que tiene programados, abre la línea, aislando el
resto del bucle
para que este siga funcionando.
Cuando la anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal funcionamiento.
- Control de corriente bidireccional.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, posta en marxa,
ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EM151210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de desbloqueig, força de retenció
de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN
1155, fixat a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 EM11Z5RF M Cable resistent al foc 2x1,5mm2
Cable manega resistent al foc 3 hores per instal.lació de detecció d'incendis analogica, polsadors alarmes,
electroimans, sirenes exteriors i interiors de 2 x 1,5 mm2. amb aïllament, trenat i apantallat, de molt baixa
capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90, segons norma UNE 23.007/2009 i UNE EN 50200,
temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Per anar muntat a l'interior d'un tub. Inclós ajudes de paleta, accesoris i
elements de connexió i fixació. instal·lat i connectat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 1,500 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,000

14 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

16 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

18 EG15T532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 EG15T732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  CONTRA INCENDIS
Titol 5 03  DETECCIÓ INCENDIS - NOVA CENTRAL DETECCIÓ
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1 EM12Z046 u CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLES AE/SA-CTL DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Central microprocesada algorítmica, fabricadas por AGUILERA ELECTRÓNICA y certificada según las normas
europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4, controla individualmente todos los equipos que componen las
instalaciones de detección de incendios. Central inteligente de control de incendios con bus para conexión de 1
a 4 tarjetas AE/SA-CTL, cada tarjeta controla 2 bucles algorítmicos direccionables de 125 equipos cada uno, a
los que se conectan los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que
configuran la instalación. Capacidad de control de hasta 1000 equipos.
Para 250 equipos la central dispone de microprocesador independiente.
Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterías de emergencia.
Capacidad para dos baterías de 12V/7 Ah.
Medidas 500x390x145mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, programació,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EM12Z050 u TARJETA DE 2 BUCLES 2 HILOS DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad de control de 2 bucles algoritmicos, 125 equipos por bucle, capacidad 250 equipos.
Dispone de indicador luminoso para el control del crrecto funcionamiento y las comunicaciones con los equipos
y la Central.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, programació,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EM12Z047 u BATERÍAS DE EMERGENCIA  B/12-15 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, posta en marxa,
ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EM12Z048 u PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Dispositivo portátil indicado para programar el número de codigos de la identificación de cada equipo
algoritmico que permite:
- Grabar la dirección del equipo.
- Leer la dirección almacenada.
- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.
El proceso de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde la propia central
algorítmica.
- Con batería alcalina de 9V.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, programació,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

5 EM12Z049 u FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A ALGORIT AE/SA-FA DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de indicaciones luminosas del estado general de la fuente de
alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según norma EN 54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta microprocesada que
mantiene informada a la central algorítmica de su estado permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació, suport, programació,
posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 XPAUZIN1 pa Partida alçada d'abonament intrega per les feines i treballls per deixar la instal·lació de detecció d'incendis, nova
detecció/detecció existent operatives. Inclou connexió del llaç de deteccio, i treballs de programació de la
central d'incendis.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 06  CONTRA INCENDIS
Titol 5 04  VARIS

1 EMSB32P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 EMSB56P1 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 EMSB76P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EMSBCWP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 07  AIGUA

1 EJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega, amb dispositiu reductor de consum, per instal.lació muntada
superficialment sobre paret, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 3/4´´, amb dispositiu pulvoritzador reductor
del consum. Instal·lada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EFC1Z2AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 25/18mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA, SDR 11 - PN16 BAR
(SERIE 5), 25x3,5 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE
VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU, TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES AJUDES DE
PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS PRESCRIPCIONS
DEL FABRICANT I CONNECTAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EFC1Z3AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 32/26,2mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA, SDR 11 - PN16 BAR
(SERIE 5), 32x2,9 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE
VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU, TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES AJUDES DE
PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS PRESCRIPCIONS
DEL FABRICANT I CONNECTAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EFC1Z4AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 40/32,6mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA, SDR 11 - PN16 BAR
(SERIE 5), 40x3,7 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE
VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU, TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES AJUDES DE
PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS PRESCRIPCIONS
DEL FABRICANT I CONNECTAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EFQ3Z49K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 EFQ3Z4BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 32 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EN422677 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

10 EN422687 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment
de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 XPAUZFR0 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de connexionat de la nova instal·lació de fontaneria a la xarxa
existent. Inclou injerto, peça especial de connexionat entre la nova xarxa i la existent segons diam, ajudes de
paleta, peces especials, colzes, proves d'estanqüeitat, ... fins deixar tota la instal·lació de fontaneria operativa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
Titol 5 01  VEUS I DADES

1 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 70,000 1.120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

2 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3
af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45 sense pantalla premontados model R&M Freenet Cat6 o
equivalent.
Construït en acer galvanitzat amb frontal d'ABS, lliure d'halògens (DIN/VDE 0472/815)
Sense cable de connexió a terra.
Amb safata portacables per evitar tensions mecàniques en les connexions.
Compatible amb el nivell 1 de seguretat R&M Freenet mitjançant els clip de colors per Snap-In
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EP73Z451 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emisió de certificació pel
distribuIdor oficial.

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

7 EP73Z958 PA Partida alçada d'abonament integre per feines de configuració de la xarxa i d'etequetatge, rotulació de punts de
connexió i configuració de la xarxa de veus i dades segons preescripcions del D.F. i la propietat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PPAUZTE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de connexionat de punts RJ-45 de la zona ampliada a rack
existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
Titol 5 02  SEGURETAT CONTRA INTRUSIÓ I ACCESSOS

1 EMD1Z005 U Detector IR Grau 2. doble mirall . Cobertura en ventall de 12 m d'abast. Cortina 20 m opcional. Inclou accessoris
de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 EMD2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

4 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

5 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment.Inclou accessoris de fixació i connecció. Connectat i  instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 PPAUZSE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels de connexionat de punts de detecció i seguretat a centraleta existent.
Inclou configuració i comprovació del correcte funcionament del sistema.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
Titol 5 03  AUDIOVISUALS (PREVISIO)

1 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena
de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75
Ohm, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

2 EP134105 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu econòmic, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
Titol 5 04  MEGAFONIA  (RACK AUTONOM)

1 EP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS en línia de 100 V. Incorpora un woofer de 8´´ i un tweeter
d'1´´. Té una sensibilitat de 91 dB SPL a 1 W, 1 m i 1 kHz, i una pressió acústica màxima de 109 dB. La seva
resposta en freqüència és de 60 a 18.000 Hz i la freqüència de tall entre vies (Crossover) se situa en 3,5 kHz. Té
unes dimensions de 260 x 450 x 250 mm i un pes de 7 Kg. Acabada en plàstic color negre. Muntatge mitjançant
suport orientable. Model OPTIMUS ref. BS-60BP o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EP31ZGYM u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de 100 V, 70 V, 50 V, o de baixa impedància (4, 8 i 16 ohm).
Disposa d'entrades de programa i de prioritat (0 dBu i 600 ohm), amb control de volum independent. Incorpora la
funció de seguretat d'avisos i circuits de protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i contra curtcircuit a la línia
d'altaveus. Connector RJ de connexió amb carta supervisora de línies. Ocupa 2 unitats d'altura en rack de 19 ''.
Model OPTIMUS ref. UP-367.r. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades d'àudio seleccionables micro / línia amb
alimentació phantom i equalització de tres bandes, 4 entrades de línia, 1 entrada de àudio amb prioritat,
selectors de zona de sortida per a cada entrada d'àudio, controls de volum independents per a totes les entrades
i sortides d'àudio, controls de to independents per a totes les sortides d'àudio i altaveu monitor amb selector de
zona i control de volum. L'equip es pot completar amb el pupitre microfònic PM-4Z que permet enviar avisos en
directe a qualsevol zona o als totes elles, i el comandament de control mural WP-1 per ajustar a distància el
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volum de les sortides i / o connectar de forma remota un micròfon o font d'àudio. Model OPTIMUS ref. PM-804

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda d'UHF (863 - 865 *MHz), amb possibilitat de 16 canals
diferents (8 simultanis) i recepció *superheterodina amb diversitat (tecnologia de síntesi PLL multicanal).
Sensibilitat de recepció -107 dBm. Relació senyal soroll superior a 105 dB, THD inferior al 0,6%. Resposta en
freqüència de 50 a 18.000 Hz. Disposa de pantalla multifunció LCD, controls de volum, d'engegada, selecció de
canal i nivell de silenciador. Sortides d'àudio independents (XLR3, simètrica) i de mescla (jack 6,35 mm,
asimètrica). Inclou dues antenes, alimentador i cable de connexió d'àudio. Acabat metàl·lic, color gris plata.
Dimensions 480 x 45 x 232 mm. Format per *rack estàndard de 19'', 1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref.
US-902DC o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD àudio/MP3, connector USB, en un xassís per rack normalitzat de
19’’, d'1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. W115o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
sconnectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de petaca incorporat. Diagrama polar carioide. Banda de
freqüències de 863-865 MHz (UHF). Selecció de fins a 16 canals (8 simultanis). Resposta en freqüència de 50 a
18.000 Hz. Potència de portadora 20 mW. Sistema de modulació PLL. Alimentació piles 2 x AA. Indicador de
funcionament i de bateria baixa. Inclou diadema, pantalla paravent i funda per a l'emissor. Compatible amb
receptors US-902DC i US-8001DC. Model OPTIMUS ref. PT850BC + CX504. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EP49Z010 m CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o desactivar tots els elements instal·lats en l'armari-rack de
megafonia. Ocupa 2 o d'altura. Model OPTIMUS xarxa. Z-45 o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EP74J511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm (alçària x amplària
x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 EG22H915 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 EG15Z512 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack a sistema d'altaveus format per caixes acustiques de 60W.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Model OPTIMUS ref:MSE-0233. Instal·lat i connectat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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13 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment.Inclou accessoris de fixació i connecció. Connectat i  instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

14 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

15 EP32ZASD pa Partida alçada d'abonament integre per feines posada en marxa de rack de megafonia. Segons preescripcions
del fabricant i la propietat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
Titol 5 05  MEGAFONIA AVISOS

1 EP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de diàmetre de
l'altaveu de greus i 0.5´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 10 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell
de pressió sonora 103 dB, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

3 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

4 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment.Inclou accessoris de fixació i connecció. Connectat i  instal·lat.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 09  XARXA DE COMUNICACIONS I SEGURETAT
Titol 5 06  BRUNZIDORS EN PORTES
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1 EGA12332 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu mitjà, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EMD2Z007 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6, per actuar sobre bunzidors de portes.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PPAUZSBR PA Partida alçada d'abonament integra pel materia i treball de connexió de brunzidor i contactes magnetics portes a
circuit de força més pròxim. Inclou cablejat, canaletes, accessoris de fixació i connexió.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 11  INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ I TRACTAMENTS D'AIGUA

1 XPAUZQUS PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de desplaçament de les boques de carrega, dutxa d'emergencia
amb rentaulls, manguera i d'altres equips existents en la caseta de omplerta dels productes quimics, per
reubicar-los en la nova caseta. Inclou els següents treballs.
- Desmuntatge i trasllat de tots el elements de la sala de carrega de productes quimics i recol·locació en nova
sala.
- Reconexió de tubs, punts d'aigua, col·locació de senyalítica.
Inclou tubs, accessoris de fixació i connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAUZQU3 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de localització de tubs enterrats de omplerta dels productes
quimics, reconeció amb nous tubs i reposició de paviment existent, Inclou excavació, tubs, accessoris de
conexió, materials necessaris per reposició de paviment. (OPCIO B)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPAUZQU2 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de reconexió de tubs nous tubs de carrega de productes quimics
(PVC 40) que s'instal·larien pel sostre de la planta soterrani -1. Inclou recol·locació de instal·lacions que es
puguin veure afectades pel traçat. (OPCIO A)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 OPCIO A. Traçat per interior planta
soterrani

20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 00  EDIFICACIÓ
Titol 3 05  SERVEIS D'INSTAL·LACIONS
Titol 4 13  VARIS

1 XPAUZCES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les ajudes del ram de paleta per a les diferents instal.lacions. Inclou
obertures de forats en pantalles, parets, regates, excavacions, i treballs necessaris per poder executar les
instal·lacions definides en el projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Titol 3 01  ENLLUMENAT EXTERIOR

1 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 EG31Z554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Segons normativa CPR

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 40x40, de fosa ductil B-125 amb inscrició o logo de l'Ajuntament de
Terrassa, segons detall del plec de condicions de l'Ajuntament. Col·locat amb morter
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FHR0Z3E U Formació de dau de formigo segons especificacións del fabricant de la columna existent a desplaçar, accesoris
de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN. Treballs a realitzar seguint les indicacions del tècnic arqueòleg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 37,500 0,800 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. Treballs a realitzar seguint les indicacions del tècnic arqueòleg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 1,500 0,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

10 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 F219ZZPA m2 Reposició de paviment existent de qualsevol tipus, situats a la vorera, plaça, asfalt, rampes ... que estigui afectat
per les obres de recolocació de l'enllumenat exterior existent. De les mateixes característiques, material,
dimensions, color, que l'existent a la zona d'intervenció. Inclou tots els materials auxiliars, capa de nivel·lació,
morters, ciments, sorra, col·locat a truc de maceta o el necessari, rejuntat de peces, beurada, polit, neteja de
peces, eliminació de restes i acabat del paviment fins aprovació de la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 0,800 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12 EG38Z904 u Treballs connexionat a terra amb cable de coure nu de 35mm2 dels elements de mobiliari urbá que estan ubicats
a una distancia inferior de 2m de les parts metal·liques de la instal·lació de enllumenat exterior i que siguin
subceptiles de ser tocades de forma simultania.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 XPAUZQ3G PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de retirada de les dues columnes d'enllumenat public existents
a la zona afectada per la ampliació del Poliesportiu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 01  URBANITZACIÓ
Titol 3 02  OBRA CIVIL
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1 E711SG01 m2 Col·locació de membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació sobre làmina existent, garantint la continuïtat de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 F9F5SG02 m Subministrament i col·locació de peces de formigó de forma rectangular 60x 30 cm i 3,5 cm de gruix, preu
superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts, col·locades en perimetre de paviment repicat.
S'inclou p.p. de talls de peces per adaptació en pilars i muntants.

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

3 E9G2E354 m2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I+E, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment exterior 36,400 36,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,400

4 F961C59A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb forma arrodonida, de
12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment exterior 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

5 M9RHSG03 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en
calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R3MJ01 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICACIÓ T
2 Excavació de rasa i pou 9,218 9,218 C#*D#*E#*F#
4 URBANITZACIÓ T
5 Excavació rasa 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 46,718 SUMSUBTOT
8 Esponjament P 20,000 9,344 PERORIGEN(
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TOTAL AMIDAMENT 56,062

2 E2RAMJ02 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICACIÓ T
2 Excavació de rasa i pou 9,218 9,218 C#*D#*E#*F#
4 URBANITZACIÓ T
5 Excavació rasa 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal S 46,718 SUMSUBTOT
8 Esponjament P 20,000 9,344 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 56,062

3 E2R5MJ03 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS T
2 FORMIGÓ T
3 Llosa de formigó 40,200 0,300 12,060 C#*D#*E#*F#
4 Tall en formigó 4,500 0,500 0,050 0,113 C#*D#*E#*F#
5 Cala d'inspecció 1,000 0,500 0,050 0,025 C#*D#*E#*F#
6 Enderroc de solera existent 2,784 2,784 C#*D#*E#*F#
7 Mur de contenció de formigó armat 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc de cap de micropiló 1,200 0,030 0,400 0,014 C#*D#*E#*F#
9 CERÀMICS T

10 Edificació de magatzem amb obra de
fàbrica

5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#

11 Cala d'inspecció mur 2,000 0,500 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
12 METALLS T
13 Escala metàl·lica dels perfils UPN300 78,200 0,100 7,820 C#*D#*E#*F#
14 Barana metàl·lica de l'escala 21,000 0,100 2,100 C#*D#*E#*F#
15 Reixa metàl·lica 15,600 0,050 0,780 C#*D#*E#*F#
16 Fusteries d'alumini 24,750 0,100 2,475 C#*D#*E#*F#
17 Tubs muntants 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
18 Reixa de ventilació 1,000 1,000 0,600 0,050 0,030 C#*D#*E#*F#
19 Desmuntatge llumenera i columna 2,000 3,000 0,195 1,170 C#*D#*E#*F#
20 Porta metàl·lica 0,800 0,100 2,000 0,160 C#*D#*E#*F#
21 VIDRE T
22 Vidres de les fusteries 24,750 0,050 1,238 C#*D#*E#*F#
23 NO ESPECIALS T
24 Forats en pladur 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
25 INERTS MESCLA T
26 Formació de forats de formigó 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
27 Repicat del paviment 20,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
28 Cales en paviment 2,000 0,500 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
29 Cala d'inspecció prefabricat de façana 4,000 0,500 0,050 0,100 C#*D#*E#*F#
30 Forats en pladur 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 CONSTRUCCIÓ T
33 Formigó 0,090 0,090 C#*D#*E#*F#
34 Ceràmics 0,226 0,226 C#*D#*E#*F#
35 Metalls 0,186 0,186 C#*D#*E#*F#
36 Fusta 1,939 1,939 C#*D#*E#*F#
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37 Plàstic 0,513 0,513 C#*D#*E#*F#
38 Cartró 1,265 1,265 C#*D#*E#*F#
39 No especials 0,507 0,507 C#*D#*E#*F#
40 Inerts mescla 7,372 7,372 C#*D#*E#*F#
42 Subtotal S 71,397 SUMSUBTOT
43 Esponjament P 35,000 24,989

TOTAL AMIDAMENT 96,386

4 E2RAMJ04 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS T
2 FORMIGÓ T
3 Llosa de formigó 40,200 0,300 12,060 C#*D#*E#*F#
4 Tall en formigó 4,500 0,500 0,050 0,113 C#*D#*E#*F#
5 Cala d'inspecció 1,000 0,500 0,050 0,025 C#*D#*E#*F#
6 Enderroc de solera existent 2,784 2,784 C#*D#*E#*F#
7 Mur de contenció de formigó armat 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#
8 Enderroc de cap de micropiló 1,200 0,030 0,400 0,014 C#*D#*E#*F#
9 CERÀMICS T

10 Edificació de magatzem amb obra de
fàbrica

5,600 2,500 14,000 C#*D#*E#*F#

11 Cala d'inspecció mur 2,000 0,500 0,100 0,100 C#*D#*E#*F#
12 INERTS MESCLA T
13 Formació de forats de formigó 5,000 1,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
14 Repicat del paviment 20,000 0,300 6,000 C#*D#*E#*F#
15 Cales en paviment 2,000 0,500 0,050 0,050 C#*D#*E#*F#
16 Cala d'inspecció prefabricat de façana 4,000 0,500 0,050 0,100 C#*D#*E#*F#
17 Forats en pladur 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 CONSTRUCCIÓ T
20 Formigó 0,090 0,090 C#*D#*E#*F#
21 Ceràmics 0,226 0,226 C#*D#*E#*F#
22 Inerts mescla 7,372 7,372 C#*D#*E#*F#
24 Subtotal S 49,714 SUMSUBTOT
25 Esponjament P 35,000 17,400

TOTAL AMIDAMENT 67,114

5 E2RAMJ07 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS T
2 METALLS T
3 Escala metàl·lica dels perfils UPN300 78,200 0,100 7,820 C#*D#*E#*F#
4 Barana metàl·lica de l'escala 21,000 0,100 2,100 C#*D#*E#*F#
5 Reixa metàl·lica 15,600 0,050 0,780 C#*D#*E#*F#
6 Fusteries d'alumini 24,750 0,100 2,475 C#*D#*E#*F#
7 Tubs muntants 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
8 Reixa de ventilació 1,000 1,000 0,600 0,050 0,030 C#*D#*E#*F#
9 Desmuntatge llumenera i columna 2,000 3,000 0,195 1,170 C#*D#*E#*F#

10 Porta metàl·lica 0,800 0,100 2,000 0,160 C#*D#*E#*F#
12 CONSTRUCCIÓ T
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13 Metalls 0,186 0,186 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 15,221 SUMSUBTOT
16 Esponjament P 35,000 5,327

TOTAL AMIDAMENT 20,548

6 E2RAMJ12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS T
2 VIDRE T
3 Vidres de les fusteries 24,750 0,050 1,238 C#*D#*E#*F#
5 CONSTRUCCIÓ T
6 Fusta 1,939 1,939 C#*D#*E#*F#
7 Plàstic 0,513 0,513 C#*D#*E#*F#
8 Cartró 1,265 1,265 C#*D#*E#*F#
9 No especials 0,507 0,507 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 5,462 SUMSUBTOT
12 Esponjament P 35,000 1,912

TOTAL AMIDAMENT 7,374

7 E2R5MJ18 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONSTRUCCIÓ T
2 Especials 3,376 3,376 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 3,376 SUMSUBTOT
5 Esponjament P 35,000 1,182 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 4,558

8 E2RAMJ13 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONSTRUCCIÓ T
2 Especials 0,155 1.000,000 155,000 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 155,000 SUMSUBTOT
5 Esponjament P 35,000 54,250 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 209,250

9 E2R2MJ14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENDERROCS T
2 METALLS T
3 Escala metàl·lica dels perfils UPN300 78,200 0,100 7,820 C#*D#*E#*F#
4 Barana metàl·lica de l'escala 21,000 0,100 2,100 C#*D#*E#*F#
5 Reixa metàl·lica 15,600 0,050 0,780 C#*D#*E#*F#
6 Fusteries d'alumini 24,750 0,100 2,475 C#*D#*E#*F#
7 Tubs muntants 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
8 Reixa de ventilació 1,000 1,000 0,600 0,050 0,030 C#*D#*E#*F#
9 Desmuntatge llumenera i columna 2,000 3,000 0,195 1,170 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

AMIDAMENTS Pàg.: 64

10 Porta metàl·lica 0,800 0,100 2,000 0,160 C#*D#*E#*F#
12 CONSTRUCCIÓ T
13 Metalls 0,186 0,186 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 15,221 SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 15,221

Obra 01 PRESSUPOST 2161/17
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 PPSEGSAL pa Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.: 1

P-1 E213335X m3 Enderroc de solera existent (paviment i solera) de formigó armat, de fins a 30cm de gruix, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

110,13 €

(CENT DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-2 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

96,32 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Treballs a realitzar seguint les indicacions del
tècnic arqueòleg.

6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 E222142X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en terreny segons Informe Geotècnic,
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,18 €

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-5 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 2,76 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN. Treballs a realitzar seguint les indicacions del tècnic
arqueòleg.

13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 E2R2MJ14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 E2R3MJ01 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,15 €

(QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-9 E2R4503X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou tot tipus de
feines i medis auxiliars complementaris derivats de l'excavació a l'interior del solar sota
apuntalaments provisionals i condicionats per les rampes provisionals.

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 E2R5MJ03 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

17,84 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 E2R5MJ18 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

69,00 €

(SEIXANTA-NOU EUROS)

P-12 E2R6423X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km. Inclou tot tipus de feines i medis auxiliars complementaris derivats de
l'excavació a l'interior del solar sota apuntalaments provisionals i condicionats per les rampes
provisionals.

8,13 €

(VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-14 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 E2RAMJ02 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-16 E2RAMJ04 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-17 E2RAMJ07 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-18 E2RAMJ12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 E2RAMJ13 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

(ZERO EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-20 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

104,31 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-21 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-22 E31B300X u Cala d'inspecció de fonament existent a l'extrem del mur de la rampa. Execució dels mitjans
mecànics i/o manuals fins a identificar la  posició i tamany de l'encepat existent.

400,00 €

(QUATRE-CENTS EUROS)

P-23 E31B30XX u Cala d'inspecció de prefabricat de façana a la zona de recolzament de la nova estructura amb
els pilars existents. S'identificaran la ferradura de fixació dels prefabricats en els pilars
existents.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-24 E3D16CAX m Execució de micropilons autoperforants de 200 mm de diàmetre, armat amb tub d'acer de 560
N/mm2 de límit elàstic tipus TITAN-ISCHEBECK 73/56 (amb maniguets roscats) i injecció
repetitiva amb beurada de ciment CEM I42,5 R. Inclou xapa i femella de connexió (cap del
micropilot).
Inclou part proporcional de perforació en elements de formigó armat o en fonamentació
existent.

71,38 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-25 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.228,89 €

(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 E3DZB01X m Enderroc i talls de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre 12,93 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 E441235X kg Acer S 275-JR, en perfils conformats en fred, foradats, formats per peça simple, sèrie rodó,
quadrat, rectangular.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons
projecte. Inclou corbatura del perfil en cas necessari. Inclou formació de perforacions. Inclou
tot tipus d'elements auxiliars per a les unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons
detalls)

1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-28 E442SG04 m Premarc per fusteries d'alumini realitzat amb tub d'acer galvanitzat i lacat, col·locat a l'obra
amb cargols.

17,46 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 E442SG05 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de la canal de coberta. 22,02 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-30 E442SG06 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de l'extrasdossat de plaques de cartró guix. 12,97 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 E447SG01 m Formació de subestructura per subjecció del cel ras, composada per perfils d'acer galvanitzat
tubular foradat de 50X25x3 mm en Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i soldadura, en bigues estructurals.

11,65 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 E44P275X kg Acer S 275-JR, en perfils laminats, formats per peça simple, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN,L,T.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons
projecte. Inclou formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions
(cargols, femelles, arandelles, etc, segons detalls).

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-33 E44WTMXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSA M16, segons detalls en projecte.
Inclou subministrament, col.locació i tot tipus de feines i materials auxiliars.

14,00 €

(CATORZE EUROS)

P-34 E44WTXXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSL3 M12 a M20, segons detalls en
projecte. Inclou subministrament, col.locació i tot tipus de feines i materials auxiliars.

18,00 €

(DIVUIT EUROS)

P-35 E44X275X kg Acer S 275-JR, en xapes, platines, platabandes i rodons.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-ST28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb
el tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament
segons projecte. Inclou formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a
les unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons detalls)

1,78 €

(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

114,48 €

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-37 E45918C4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

108,30 €

(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-38 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-39 E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-40 E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-41 E4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

32,80 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-42 E4LM1A2X m2 Muntatge de sostre amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus HIANSA-MT-76 d'1 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de nervis i 76 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 111 cm4 per a formació de forjat mixte.
Inclou formació de tapes laterals i frontals amb peces especials de xapa plegada (2mm),
formació de pasos d'instal.lacions, fixacions als perfils per garantir l'estabilitat completa abans
i durant el formigonat a qualsevol alçada, i tot tipus de feines i materials auxiliars.

27,75 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 E4Z1121X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

173,75 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 E4Z1181X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

343,11 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-45 E4Z1C8TX u Subministrament i col.locació de connectors roscats d'acer A8t de 24mm de diàmetre i fins a
100cm de longitud.
Inclou formació de la perforació amb barrina de 25mm, subministrament i col.locació de
resina HILTI HIT-RE-500 i treballs de neteja prèvia de superfícies o perforacions amb doll
d'aire (compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida.

15,21 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-46 E4Z1CM2X ud Subministrament i execució de connector metàl.lic tipus NELSON-BEARCAT diàmetre 13mm
(h=100mm) per a forjat mixte.
Inclou tot tipus d'accessoris, treballs i materials adicionals per deixar la partida llesta abans i
després del formigonat.

6,00 €

(SIS EUROS)

P-47 E4Z1SIKX l Morter sense retraccions tipus SIKAGROUT per a reblens de bases de pilars, retacats de
bigues i pilars o reblè de perforacions. Inclou part proporcional de neteja prèvia de superficies
amb doll d'aire (compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida.

2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 E4Z1SIXX l Reomplerts amb resina 'SIKADUR-42' per encamisats. Inclou part proporcional de neteja
prèvia de superficies amb doll d'aire (compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta
la partida.

9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-49 E535SG01 m2 Subministrament i col·locació en vertical de Panell Sandwich arquitectònic Etna 1000 PUR de
Europerfil amb marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000, format per xapa exterior d'acer
galvanitzat de 0,7 mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o
equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant); aïllament intermedi de 40 mm
de gruix amb nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa interior d'acer galvanitzat de 0,5
mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal•lat sobre
subestructura anivellada i aplomada existent, fixada directament o mitjançant sistema
ajustable a estructura principal existent, amb separació entre recolzaments segons taules de
càrregues del fabricant i càrregues del CTE. Segons normes CTE y QTG.

51,26 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-50 E535SG03 m2 Subministrament i col·locació en horitzontal per fomració de cel ras, de Panell Sandwich
arquitectònic Etna 1000 PUR de Europerfil o equivalent amb marcatge CE, de 40 mm de
gruix i ample 1000, format per xapa exterior d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant); aïllament intermedi de 40 mm de gruix amb nucli de Poliuretà PUR,
sense CFC´s; xapa interior d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01) oequivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal•lat sobre subestructura anivellada i aplomada existent, fixada a estructura d'acer
galvanitzat formada per tubs 40x70 mm, amb separació entre recolzaments segons taules de
càrregues del fabricant i càrregues del CTE. Segons normes CTE y QTG.

51,81 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-51 E545SG03 m2 Subministrament i col.locacio de sistema de coberta sandwich mitjancant la col.locacio de
perfil metal.lic interior Eurobase 48 (4.250.48) de Europerfil o equivalent, en 0,7 mm de gruix,
perfilat en base  dfacer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir segons DF (acompleix exigencies de la
norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes tecniques del fabricant), fixat directament a
estructura metal.lica existent, amb separacio entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE; mes col.locacio de perfils separadors tipo Z de
100 mm. d'alcada en acer galvanitzat disposats a 45o, mes aillament termic a base de panell
rigid Euroaillant PIR velo/velo de 100 mm. de gruix. Perfil exterior Eurodesign 51/470 de
Europerfil o equivalent, en 0,6 mm. de gruix, perfilat en base  dfacer galvanitzat i  Pre]lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir
segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes
tecniques del fabricant), engatillat a 180º sobre clips mobils galvanitzats KR24 fixats al perfil
Z separador. Inclos barrera de vapor, juntes d'estanquitat, fixaxions i elements auxiliars. Per a
cobertes amb pendents superiors al 2 %. Segons normes CTE y QTG.

85,50 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-52 E5Z2SG04 m Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a
ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat
a mida, i col·locat amb fixacions mecàniques,per folre de biga metàl·lica com a base de xapa
de minvell.

12,77 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-53 E5Z2SG07 m Execució de cobriment de passadís exterior, format per tauler contraxapat de plaques de
fusta, tipus G classe 2, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
col·locat amb fixacions mecàniques i cobert per planxa d'acer plegada amb acabat prelacat.
S'inclou aïllament tèrmic. Partida acabada segons plànol de detall.

61,15 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-54 E5ZDSG02 m Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades,
coronacións, etc...) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE
y QTG.

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)
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P-55 E5ZDSG03 m Subministrament i col·locació de remats de forats de chapa (portes, finestres, etc...) amb
xapa de 0,7 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.

30,00 €

(TRENTA EUROS)

P-56 E5ZDSG05 m Remat per a minvell amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color estandard a definir
segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes
tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols de detall.

25,38 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col·locada amb fixacions mecàniques 17,15 €

(DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-58 E5ZJSG08 m Subministrament i col·locació de canal sandwich amb xapa inferior de 1,00 mm. de gruix, en
base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o
equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), mes aïllament placa llana de
roca de 100 mm.i col·locació xapa superior de 0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i
Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons
normes CTE y QTG.

55,20 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-59 E612BR1S m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-60 E618SG02 m2 Tapat de forat de façana amb formació de paret de tancament per a revestir de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, i
recol·locació de reixa de ventilació.

325,28 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-61 E618SG03 u Execució d'edificació de magatzem per a producte químic, format per paret per a revestir de
15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons
la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, acabat arrebossat a bona vista amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat per ambdues cares. S'inclou formació
de sostre.

1.112,84 €

(MIL  CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 E652238R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

66,25 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-63 E652245R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

47,13 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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P-64 E652SG01 m2 Tapat de forats en tancament de piscina, refent l'envà de plaques de guix laminat existent. 730,71 €

(SET-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-65 E711SG01 m2 Col·locació de membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de
4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre
de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació sobre làmina existent,
garantint la continuïtat de la mateixa.

16,48 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 E7C2YCD0 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix i
100 mm d'amplària, col·locat adherit

2,58 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-67 E7D2142X m2 Aïllament de gruix 2.5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements metàl.lics.

12,47 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 E7D214XX u Formació de passos a façana de l'edifici existent mitjançant tall de panell prefabricat
mitjançant disc i/o trepant segons indicacions en plànols E04, E07, E08 i E09. Inclou tot tipus
de mitjans auxiliars, materials i mà d'obra per realitzar l'obertura, retirada de brossa i deixar el
detall segons indicacions en plànols de projecte.

315,00 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

P-69 E7D69TKX m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 500 µm a 2200 µm, segons detall D25
(E03)

27,35 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 E7DZF2C1 u Collarí de sectorització EI-120 per baixant de PVC de diam. 125 mm de diàmetre a través de
parets i sostres, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols. Inclou ajudes, accessoris, certificats, assatjos i tota la documentació relativa a la
seva instal·lació.

55,40 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-71 E83E2JGD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

34,33 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-72 E83E2JHD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

36,70 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-73 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

43,84 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-74 E83E8J7D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb

47,14 €
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plaques de llana mineral de roca

(QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-75 E843223F m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un sentit acer
galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega 17x30x20mm 54
mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

34,67 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 E843SG04 m Tabica per cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal
fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe
d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un sentit
acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega 17x30x20mm
54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

34,67 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 E865SG02 m Tapat de forats de xapa grecada sobre biga metàl·lica. Format per un tauler contraxapat de
plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN
636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida i seguint la forma de la xapa, col·locat fixacions
mecàniques en biga metàl·lica existent per amdues cares. S'inclou l'aïllament acústic dins
dels forats amb

80,44 €

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-78 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-79 E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

21,24 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-80 E8J9SG06 m Remat per a coronament amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat
en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color estandard a
definir segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes
tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols de detall. Segonsm normes
CTE y QTG. S'inclou base amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al
foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat.

34,25 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-81 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-82 E9G2E354 m2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic

29,70 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-83 E9P16D96 m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una capa d'ús transparent amb un gruix de 0,7
mm, d'un film decorat i d'una subcapa compacta, grup T d'abrasió, classificat 34-43 segons
EN 685, dotat de tractament de superfície PUR, subministrat en lloseta de 610x610 mm i 2,5
mm de gruix, serie mineral model PARKER STATION de GERFLOR o equivalent col·locat
amb adhesiu acrílic estes amb espàtula dentada A2, i posterior presió manualment amb
planxa de suro i apretant tota la superfici amb un rodet de 50 kg en acabar la instal·lació de
tota la superficie.

29,48 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-84 E9S1SG01 u Plataforma de seguretat antilliscant de 2,55 cm de llargada, format per planxes perforades
d'acer galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen subjeccions i fixacions, talls i remats amb
trobades, tot per a deixar el paviment totalment acabat i col·locat.

53,07 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-85 E9S1SG02 u Plataforma de seguretat antilliscant de 1,57 cm de llargada, format per planxes perforades
d'acer galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen subjeccions i fixacions, talls i remats amb
trobades, tot per a deixar el paviment totalment acabat i col·locat.

43,07 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-86 E9Z5SG02 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm d'amplada i 5 mm d'alçada model
ROMUS rampa d'accés 2,8 mm, col·locant amb fixacions mecàniques segons indicacions del
fabricant.

47,51 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-87 EABGSG02 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent modelo FUERTE o equivalent
formada per marc de perfil rectangular i barrots de perfil quadrat, de mides 1m d'amplada y
2m alçada, acabada en acer galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat Protecline® RAL
7016. S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns regualbles i el pany, així
com la fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.

694,62 €

(SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-88 EABGSG03 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent de dues fulles modelo FUERTE o
equivalent formada per marc de perfil rectangular i barrots de perfil quadrat, de mides 2m
d'amplada y 2m alçada, acabada en acer galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat
Protecline® RAL 7016. S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns
regualbles i el pany, així com la fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.
S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns regualbles i el pany, així com
la fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.

944,25 €

(NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-89 EAF8SG01 u F01. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb
trencament de pont tèrmic u=2.575 W/m2K , col·locada sobre bastiment de base, format per
una fulla batent, i dues parts fixes per a un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o
equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma
EN. S'inclouen manetes, pany de cop i clau ferratges, premarc i remats perimetrals per a
deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.

2.298,98 €

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-90 EAF8SG02 u F02. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb
trencament de pont tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per
fixe per a un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4 mm de
gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma EN. S'inclouen premarc i
remats perimetrals per a deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.

2.087,73 €

(DOS MIL VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-91 EAF8SG03 u F03. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb
trencament de pont tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per
una fulla oscilant, i dues parts fixes per a un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o

2.302,35 €

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma
EN. S'inclouen manetes, ferratges, premarc i remats perimetrals per a deixar el tancament
col·locat i instal·lat correctament.

(DOS MIL TRES-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-92 EASASG01 u F04. Realització de porta d'evacuació formada per un marc perimetral metàl·lic de perfils en L
40x40x3 mm, fulla de tauler de DM ignifug de 16 mm i folrada amb panells sandvitxx iguals a
façana, S'inclou barra antipànic amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, , pany i pintura interior
de la fullla.

830,94 €

(VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-93 EB12SG04 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de tub de 50 mm de diàmetre, muntants formats per
passamà de 50 X 10 mm cada 96,5 cm soldata a platines de 120x120 cm, amb alçada de
barana total de 60,5 cm. Barana fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella, segons plànols de detall de projecte.

158,56 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-94 EB12SG05 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per brèndoles de platines de 40X10 mm separades
cada 9 cm, travesser superior de xapa en forma de L de 130X60 mm i 10 mm de gruix, i
travesser inferior de platina de 50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm soldats a bigues
de l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal alifàtic prèvia impirmació i acabat amb dues
capes de 30-40 micres de gruix. Partida totalent acabada.

228,36 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-95 EB12SG06 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per travesser superior de xapa en forma de L de
130X60 mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de platina de 50X10 mm, i muntants de
platina 40X10 mm soldats a bigues de l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal alifàtic
prèvia impirmació i acabat amb dues capes de 30-40 micres de gruix. Partida totalent
acabada.

70,49 €

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-96 EB32SG01 m Subministrament i col·locació de reixa model RITMO DOBLE HILO o equivalent, SZ+RAL
formada per
- BASTIDORS: fabricats amb malla electrosoldada 200x50mm i filferros de Ø6/5/6mm.
- POSTES: tipus Ritmo o equivalent de 1,2mm de gruix, fabricats amb xapa de
caracteristiques mecàniques segons norma EN-10142..
- ALÇADA: 2 m
- DISTANCIA ENTRE EIXOS DE POSTES: 2m 53 cm
- ACABAT BASTIDORS: Galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat Protecline® RAL
- ACABAT POSTES: Galvanizat en calent tipus SZ-275 més plastificat Protecline® RAL 7016
S'inclou el muntatge dels bastidors i la seva fonamentació.

58,06 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-97 EB71SG09 u Execució de linia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat
als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclou els
terminals i elemenst intermitjos, així com la homolgació.

1.234,63 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-98 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,01 €

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-99 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,36 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-100 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,20 €

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-101 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,99 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-102 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,47 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-103 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,45 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-104 ED11ZB10 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,67 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-105 ED5ZZJS u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical
connexió 90 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada dins la canal dfe
coberta, amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Inclou ajudes de paleta,
accesoris de fixació i connexió.

89,03 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-106 ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

28,29 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-107 EE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de roca de baixa
conductivitat tèrmica Climacoustic de Knauf o equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032
W/m·K, gruix 25 mm i resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior de kraft-alumini
reforçat amb una malla de vidre, i en l'interior disposa d'un recobriment acústic que compleix
el certificat GreenGuard per la seva baixa emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig.
Muntat encastat.

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-108 EE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i circulars de dimensions 400x200mm de METU
SISTEM o equivalent, amb dos panys de rosca per untatge i desmuntatge. fabricat en acer
galvanitzat. inclou accessoris de muntage i fixació. Muntat.

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-109 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
marc cargolat i clips, grau de dificultat mig, muntat adossat amb suports

29,67 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-110 EE5AAAV3 m2 Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent
al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0.09
W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió

141,38 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 EEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat interior horitzontal per a conductes.
Model PEZS-M100YJA de Mitsubishi Electric o Equivalent.
Pot. Fred: 9,5 kW
Pot. Calor: 11,2 kW
Pot. Elec: 2,60 kW trifàsica de 400 V
Gas refrigerant R410A,

3.538,10 €
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Pressió estàtica disponible 150 Pa
SEER / SCOP: 5,5 (A) / 4,2 (A+)
Distancia frig V/H: 30 / 75 mm
Inclou interconexió frigorifica entre unitat interior i exterior amb tuberies de Cu amb aillament,
element de control PAR-33 amb programador setmanal, cablejat de maniobra i potencia
entre unitat interior i exterior, connexió a desaigua més pròxim amb sifo, antivibratoris
metal·lics per a unitats interiors, perfils de 40x40x3mm per soportació de unitats interior a
estructura, peus de subjecció i anivellament per unitats exteriors, accessoris de fixació i
conexió. Instal·lada  segons especificacions del fabricant i el RITE.

(TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-112 EEK1ZQB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
2000x300 mm. Model LMT-MISS de Madel o equivalent. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Col·locada.

114,32 €

(CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-113 EEK2ZG57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o equivalent. De 1200x300 mm, amb
acabat anoditzat. Inclou accessoris de fixació i col·locació, marció. Col·locada.

76,17 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-114 EEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per a impulsió de, model LMT-S+SP AA
600x200 de Madel o equivalent. De 600x200 mm, amb acabat amb alumini anoditzat. Inclou
regulacio de cabal. Col·locada.

84,26 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-115 EEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini acabat a definir per D.F (lacat o anoditzat). Model
DBQ+PLDQR/AIS 375x375 de Madel o equivalent. Dimensions placa 484x484mm). Per a un
cabal de 1020 m3/h. Amb plenum aillat i regulador de cabal.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

119,32 €

(CENT DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-116 EEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat lacat amb color a definir per D.F.
de 1000x400 mm i reixeta de malla metàl·lica anti-ocells. Per substitucio de actuals reixes de
ventilació en façana. Inlou accessoris de fizació. Col·locada.

151,57 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-117 EEKPZ411 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire.
Model FOK-EIS-120 DE 700 x 400 mm DE MADEL, amb contacte final de carrera.
Inclou accessoris de fixació i connexió, sellat, cablejat de maniobra fins a modul de detecció
d'incendis. Col·locada.

226,32 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-118 EEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 750x600 mm i 1500 mm de
llargària, amb 5 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de
vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 mm.
Model SNA-10 de Acustica Integral o equivlanet.
Per a un cabal de 3.500 m3/h, amb una velocitat maxima de 6 m/s i una caiguda de pressió
maxima de 5 mmcda (50Pa)
Inclou accesoris de fixació i connexió. Col·locat.

681,42 €

(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-119 EEM3Z41 u Estructura BIG FOOT de 2 x 1,20 metres
Componentes del sistema:
- 2 x 2m BARRAS LONGITUDINALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 4 x 1,2m BARRAS TRANSVERSALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 6 x PIES CON BASE ANTIVIBRATORIA - 305mm2
- 4 x KIT ABRAZADERAS
Peso: 70 Kg
Inclou accesoris de fixació i connexio. Instal·lada.

360,85 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-120 EEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de plaques RCE-4500-EC de TECNA
ASPIRNOVA o equivalent.
Per a un cabal 4.200 m3/h (maxim 4.500 m3/h, 225 Pa). Model vertical - Motors Electrònics
EC - By-Pass d’Aire amb Comportes Motoritzades i Sondes. Inclou sonda de conducte de
quailitat d'aire CO2 i filtres F7+F8 en impulsió i F7 en aspìració. Control Presostàtic amb
senyal Alarma Filtres Bruts. Conforme a la ErP 2018 Ecodesign. Comandament / Pantalla
Electrònica Digital model RCE-EC, amb tarjeta de comunicació a protocol Modbus
RTU-RS485 integrada. Instal.lat, fixat, connectat a conductes i elèctricament seguint les
prescripcions del fabricant, del RITE i del REBT.

7.172,55 €

(SET MIL  CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-121 EF22ZB12 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per protecció de baixant de PVC vist, de 3´´ de
diametre (DN= 80 mm), amb grau de dificultat mitjà i col·locat protegint el tub. Inclou ajudes,
accessoris, abraçadores, soportacions a parets, pilars,...

64,13 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-122 EF42Z9EB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 2´´ - 54 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

29,60 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-123 EF42ZBEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 2 1/2´´ - 76,1 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-124 EF42ZZEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 1 1/2 ´´ - 42 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

23,52 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-125 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,82 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-126 EFC1CC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

27,45 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-127 EFC1Z2AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 25/18mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 25x3,5 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA
DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874,
UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES
LES AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO.
INSTAL.LAT SEGONS  PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

2,78 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-128 EFC1Z3AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 32/26,2mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 32x2,9 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA
DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874,
UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES
LES AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO.
INSTAL.LAT SEGONS  PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

3,68 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-129 EFC1Z4AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 40/32,6mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 40x3,7 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA
DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874,
UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES
LES AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO.
INSTAL.LAT SEGONS  PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-130 EFQ33GLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

29,19 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-131 EFQ3Z49K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,32 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-132 EFQ3Z4BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 32 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-133 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-134 EFQ3Z4EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-135 EFR11D12 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0.6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

25,47 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-136 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment.Inclou accessoris de fixació i connecció. Connectat i  instal·lat.

11,43 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-137 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-138 EG15T532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

14,30 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-139 EG15T732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-140 EG15Z422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300 metal·lica (ref: 089651) de legrand o
similar, amb tapa metal·lica amb grau de protecció estanca, muntada superficialment/
encastada. Inclou tapas, accessoris de fixació i connexió. Col·locada

80,69 €

(VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-141 EG15Z512 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack a sistema d'altaveus format per caixes
acustiques de 60W. Inclou accessoris de fixació i connexió. Model OPTIMUS ref:MSE-0233.
Instal·lat i connectat.

46,34 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-142 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

23,30 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-143 EG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

29,59 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-144 EG1AZ0AW u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta tècnica, format per caixa metal·lica amb
un grau de protecció minim de IP-54, amb capacitat per totes les proteccions descrites en els
esquemes de projecte més un 20% d'espai de reserva, amb porta opaca, amb pany amb
clau. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

491,62 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-145 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-146 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,26 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-147 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-148 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,09 €

(VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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P-149 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-150 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-151 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-152 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-153 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,28 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-154 EG22H915 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-155 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-156 EG2DC8D7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

17,10 €

(DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-157 EG2DC8F7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

23,36 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-158 EG2DC8H7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

31,27 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-159 EG2DC8K7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

39,96 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)



Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 17

P-160 EG2DG6D1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

13,90 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-161 EG2DZ8H8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i tabic separador d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

35,92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-162 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-163 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-164 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-165 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

28,35 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-166 EG31Z554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub. Segons normativa CPR

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-167 EG31ZTE1 u Feines de connexionat a terra de tots el elements metàlics, instal·lacions, tuberies, safates,
etc... per tal de complir amb el REBT. Inclou cablejat de protecció a terra, tubs, accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i conectat segons les especificacions del REBT i la propietat.

373,24 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-168 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-169 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,93 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-170 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-171 EG38Z904 u Treballs connexionat a terra amb cable de coure nu de 35mm2 dels elements de mobiliari
urbá que estan ubicats a una distancia inferior de 2m de les parts metal·liques de la
instal·lació de enllumenat exterior i que siguin subceptiles de ser tocades de forma simultania.

157,62 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-172 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,16 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-173 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,67 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-174 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

68,07 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-175 EG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

127,63 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-176 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

94,65 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-177 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

92,47 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-178 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

146,80 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-179 EG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

267,91 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-180 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

83,41 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-181 EG51Z782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V. Inclou
accessoris de fixació i connexió, muntat superficialment

297,40 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-182 EG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
econòmic, muntat sobre bastidor o caixa

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-183 EG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu econòmic, encastada

9,12 €

(NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-184 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

10,56 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-185 EG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
model estret per torretes o caixes. amb tapa, gama MOSAIC de LEGRAND o similar,
encastada

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-186 EG63Z15R u Caixa rodona IP44 per instal·lació empotrada en terra de un element per presa de corrent de
la gama MOSAIC de LEGAND, amb tapa d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou aixa per
formigó de 80mm d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada.

19,76 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-187 EG63Z25R u Caixa doble IP44 per instal·lació empotrada en terra de dos elemen per presa de corrent
doble de la gama MOSAIC de LEGAND o equivalent, amb tapa d'obertura de 180º acabat en
inox. Inclou caixa per formigó de 80mm d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada.

26,76 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-188 EG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V,
amb 2 contactes NA, amb tecla, preu econòmic, encastat

15,01 €

(QUINZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-189 EGA12332 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu mitjà, muntat superficialment 14,03 €

(CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-190 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

24,40 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-191 EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra

36,92 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-192 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

38,29 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-193 EH11Z9BG pa Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per tram de 350mm safata rejiband
galvanitzada de 200x100mm. inclou feines de tallar safata i fixarla a paret i accessoris de
fixació. Col·locada.

16,12 €

(SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-194 EH1AZL02 u Lluminaria tipus regleta estanca model CORELINE ESTANCA de PHILIPS o equivalent, per
instal·lació adosada, equipada amb lampada LED de 38W, amb index de reproducció
cromatica de 80 i temperatura de color de 4000ºK.. Inclou tub LED, accessoris de connexió i
fixació.  Totalment acabat, instal·lat, verificat i en perfecte funcionament.

68,12 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-195 EH21ZAE2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb reactància
electrònica , instal·lada encastada a cel ras. inclou accssorisd e fixació i connexió. Instal·lada
i connectada.

120,94 €

(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-196 EH21ZMA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb equip regulable
0-10V , instal·lada encastada a cel ras. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

148,56 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-197 EH61ZC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 332 , 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Model HYDRA de
DAISALUX, inclou caixa, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

113,98 €

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-198 EH61ZH9A u Llum d'emergència amb funcio permanent i d'emergencia NOVA ESTANCA de DAISALUX,
equipada amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, amb grau de protecció IP66 i
IK08, aïllament classe II, amb un flux 252 lúmens, 1 h d'autonomia. Inclou caixa estanca,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada

135,46 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-199 EHV2Z03T u Detector de moviment per exterior, amb un grau de protecció IP55, cobertura de fins a 8m
d'alçada i 180º, per instal·lar a 2,5m d'alçada. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat

70,21 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-200 EHV2ZFER u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries amb rectancies regulables 0-10V, amb
connexió directa a inferfaz 0-10V, ajust del sensor a treves de apertura, instal·lació amb
pinses a la propia lampada. Model DIM PICO de OSRAM o equivalent. Inclou cable de
connexió, pinça per subjecció a lampada, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

40,21 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-201 EJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega, amb dispositiu reductor de consum, per
instal.lació muntada superficialment sobre paret, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de
3/4´´, amb dispositiu pulvoritzador reductor del consum. Instal·lada i connectada.

35,20 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-202 EM11Z120 u DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORIT. AE/SA-OPI DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su
diseño y sus dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que
le permite estar más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

43,17 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-203 EM11Z121 u ZOCALOS DETECTORES ALGORIT. AE/SA-ZB2 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su
diseño y sus dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que
le permite estar más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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P-204 EM11Z125 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRA AE/SA-2S DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según
norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C
(contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras
independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

40,92 €

(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-205 EM11Z126 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS VIGILADAS AE/SA-2SV DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN 54-18, que gestiona dos salidas supervisadas de relé. Especial para ejecutar dos
maniobras de evacuación independientes (sirenas, campanas, etc.) según y para qué hayan
sido configuradas desde la central en cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en
su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo reposo 1 mA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 27 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

51,47 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-206 EM11Z127 u MODULO ALGORITMICO para compuerta cortafuegos de GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN 54-18, que gestiona la salida supervisada del relé final de carrera de la compuerta
cortafuegos. Especial para ejecutar maniobras según y para qué hayan sido configuradas
desde la central en cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en
su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
Inclou módulo, rele, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació, suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

49,48 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-207 EM11Z130 u MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-17:2004.
Unidad microprocesada que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 23
equipos máximo, determinado por normativa EN 54-14, creando sectores. Su función es la de
controlar la corriente que circula por el bucle y si esta se incrementa, sobrepas ando los
parámetros que tiene programados, abre la línea, aislando el resto del bucle
para que este siga funcionando.
Cuando la anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal
funcionamiento.
- Control de corriente bidireccional.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

26,77 €
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(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-208 EM11Z520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT AE/SA-T DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Detector de calor fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma UNE EN 54-5 con
certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable
que gestiona dos parámetros de temperatura: Diferencial: Toma medidas del incremento de
temperatura en tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la decisión de
alarma de acuerdo con la programación hecha en cada caso.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

42,51 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-209 EM11Z5RF M Cable resistent al foc 2x1,5mm2
Cable manega resistent al foc 3 hores per instal.lació de detecció d'incendis analogica,
polsadors alarmes, electroimans, sirenes exteriors i interiors de 2 x 1,5 mm2. amb aïllament,
trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90, segons
norma UNE 23.007/2009 i UNE EN 50200, temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Per anar
muntat a l'interior d'un tub. Inclós ajudes de paleta, accesoris i elements de connexió i fixació.
instal·lat i connectat.

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-210 EM12Z046 u CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLES AE/SA-CTL DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Central microprocesada algorítmica, fabricadas por AGUILERA ELECTRÓNICA y certificada
según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4, controla individualmente todos los
equipos que componen las instalaciones de detección de incendios. Central inteligente de
control de incendios con bus para conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL, cada tarjeta
controla 2 bucles algorítmicos direccionables de 125 equipos cada uno, a los que se conectan
los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que
configuran la instalación. Capacidad de control de hasta 1000 equipos.
Para 250 equipos la central dispone de microprocesador independiente.
Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterías de emergencia.
Capacidad para dos baterías de 12V/7 Ah.
Medidas 500x390x145mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

1.560,86 €

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-211 EM12Z047 u BATERÍAS DE EMERGENCIA  B/12-15 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

91,96 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-212 EM12Z048 u PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Dispositivo portátil indicado para programar el número de codigos de la identificación de
cada equipo algoritmico que permite:
- Grabar la dirección del equipo.
- Leer la dirección almacenada.
- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.
El proceso de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde la
propia central algorítmica.

97,07 €
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- Con batería alcalina de 9V.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

(NORANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-213 EM12Z049 u FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A ALGORIT AE/SA-FA DE GRUPO AGUILERA
O SIMILAR.
Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de indicaciones luminosas del estado general de
la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según
norma EN 54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta
microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado
permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

527,28 €

(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-214 EM12Z050 u TARJETA DE 2 BUCLES 2 HILOS DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad de control de 2 bucles algoritmicos, 125 equipos por bucle, capacidad 250 equipos.
Dispone de indicador luminoso para el control del crrecto funcionamiento y las
comunicaciones con los equipos y la Central.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

271,16 €

(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-215 EM13Z321 u SIRENA ELECTRONICA CON FOCO EN 54-23 AE/V-ASFLXW DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN-54-23 para montaje en pared. Tipo
W-2.4-7.5.
Máxima altura de instalación 2,4 m, longitud de cobertura 7,5 m. Tecnología led que
garantiza una intensidad luminosa 0,4 lux/m2 en todo el área.
Nivel Sonoro 102dB(A)
Consumo máximo 37mA.
Protección IP65

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

84,03 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-216 EM13Z325 u SIRENA CON FOCO PARA EXTERIOR AE/V-ASFE DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena para exteriores con indicación luminosa de leds.
Protección: IP65
Dimensiones: 201 x 230 x 60 mm.
Peso: 1.10 Kg.
Alimentación: 12 - 30 Vcc
Consumo: 90mA a 24 Vcc
Potencia acústica: 95dB a 1 m
Frecuencia: 3.1 - 3.8Khz
Rango temperatura: 40ºC a 85ºC
Medidas exteriores: 210 x 230 x 60 mm.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

36,05 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-217 EM14Z1D4 u PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA ALGORIT AE/SA-PT DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR
Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un
interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (queda enclavada sin que
rompa), genera una señal de alarma en la central.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
- Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm

Inclou ajudes, connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació. Muntat segons especificacions del fabricant.

25,72 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-218 EM14Z1D5 u BASE ALTA PARA PULSADOR 40 mm AE/V-PSBA DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR

Inclou ajudes, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació. Muntat segons especificacions del fabricant.

1,45 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-219 EM151210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

39,16 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-220 EM23Z500 U Armari per equips de proteccio contra incendis tipus vertical, amb boca d'incendi Bie-25/20 m
i espai per extintor, polsador i alarma, de xapa pintada amb epoxi, per col·locar empotrat,
mides exteriors en mm. 555 de llarg x1360 d'alt x 250 ample, model F1-V de AQL-Anber S.A.
o equivalent, mides a confirmar segons fabricant, model a validar per la propietat i la DF,
amb:
- Boca d'incendis Bie-25/20 m. equipada de 25 mm de diametre, amb manega de 20 m de
longitud, segons normes UNE-23-403-89 i 23.091 i senyalització segons Decret 1403/1986
(BOE 8/7/86), porta abatible, guia per extracció manega, devanadera circular, boquilla, lanza
de 3 efectes, racord, valvula de bola i manometre.
- Modul armari per extintor amb porta abatible,
- Modul armari per polsador i alarma, (polsador exterior, alarma visual i acústica ubicada a
l'exterior fora de l'armari)

Inclos BIE-25, també totes les ajudes de paleta necesaries, cablejat electric, forats per
l'accionament des de l'exterior del polsador, forats per l'alarma, accesoris i elements de
fixacio  i connexió.
No inclou el extintor, la sirena ni el polsador d'alarma.

511,28 €

(CINC-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-221 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

77,36 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-222 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

127,60 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-223 EM31U61J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,29 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-224 EMD1Z005 U Detector IR Grau 2. doble mirall . Cobertura en ventall de 12 m d'abast. Cortina 20 m
opcional. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

38,67 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-225 EMD2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6. Inclou accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i connectat

17,89 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-226 EMD2Z007 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6, per actuar sobre
bunzidors de portes. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat

17,89 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-227 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub 1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-228 EMSB32P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

19,61 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-229 EMSB56P1 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-230 EMSB76P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

19,81 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-231 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

17,75 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-232 EMSBCWP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

20,39 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-233 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

27,01 €

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-234 EN422677 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

44,23 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-235 EN422687 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

46,27 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 26

P-236 EP134105 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic,
encastada

38,35 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-237 EP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu
econòmic, encastada

18,18 €

(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-238 EP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de petaca incorporat. Diagrama polar
carioide. Banda de freqüències de 863-865 MHz (UHF). Selecció de fins a 16 canals (8
simultanis). Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz. Potència de portadora 20 mW.
Sistema de modulació PLL. Alimentació piles 2 x AA. Indicador de funcionament i de bateria
baixa. Inclou diadema, pantalla paravent i funda per a l'emissor. Compatible amb receptors
US-902DC i US-8001DC. Model OPTIMUS ref. PT850BC + CX504. Instal·lat i connectat.

195,21 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-239 EP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades d'àudio
seleccionables micro / línia amb alimentació phantom i equalització de tres bandes, 4
entrades de línia, 1 entrada de àudio amb prioritat, selectors de zona de sortida per a cada
entrada d'àudio, controls de volum independents per a totes les entrades i sortides d'àudio,
controls de to independents per a totes les sortides d'àudio i altaveu monitor amb selector de
zona i control de volum. L'equip es pot completar amb el pupitre microfònic PM-4Z que
permet enviar avisos en directe a qualsevol zona o als totes elles, i el comandament de
control mural WP-1 per ajustar a distància el volum de les sortides i / o connectar de forma
remota un micròfon o font d'àudio. Model OPTIMUS ref. PM-804

386,21 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-240 EP31ZGYM u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de 100 V, 70 V, 50 V, o de baixa
impedància (4, 8 i 16 ohm). Disposa d'entrades de programa i de prioritat (0 dBu i 600 ohm),
amb control de volum independent. Incorpora la funció de seguretat d'avisos i circuits de
protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i contra curtcircuit a la línia d'altaveus.
Connector RJ de connexió amb carta supervisora de línies. Ocupa 2 unitats d'altura en rack
de 19 ''. Model OPTIMUS ref. UP-367.r. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

845,21 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-241 EP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda d'UHF (863 - 865 *MHz), amb possibilitat
de 16 canals diferents (8 simultanis) i recepció *superheterodina amb diversitat (tecnologia de
síntesi PLL multicanal). Sensibilitat de recepció -107 dBm. Relació senyal soroll superior a
105 dB, THD inferior al 0,6%. Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz. Disposa de
pantalla multifunció LCD, controls de volum, d'engegada, selecció de canal i nivell de
silenciador. Sortides d'àudio independents (XLR3, simètrica) i de mescla (jack 6,35 mm,
asimètrica). Inclou dues antenes, alimentador i cable de connexió d'àudio. Acabat metàl·lic,
color gris plata. Dimensions 480 x 45 x 232 mm. Format per *rack estàndard de 19'', 1 unitat
d'altura. Model OPTIMUS ref. US-902DC o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

297,18 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-242 EP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o desactivar tots els elements instal·lats en
l'armari-rack de megafonia. Ocupa 2 o d'altura. Model OPTIMUS xarxa. Z-45 o similar. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

83,39 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-243 EP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD àudio/MP3, connector USB, en un xassís per
rack normalitzat de 19’’, d'1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. W115o similar. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i sconnectat.

493,80 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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P-244 EP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, coaxial de dues vies, de forma circular, de
6.5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 0.5´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 10 W RMS
de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 103 dB, muntat superficialment

109,04 €

(CENT NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-245 EP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS en línia de 100 V. Incorpora un woofer de
8´´ i un tweeter d'1´´. Té una sensibilitat de 91 dB SPL a 1 W, 1 m i 1 kHz, i una pressió
acústica màxima de 109 dB. La seva resposta en freqüència és de 60 a 18.000 Hz i la
freqüència de tall entre vies (Crossover) se situa en 3,5 kHz. Té unes dimensions de 260 x
450 x 250 mm i un pes de 7 Kg. Acabada en plàstic color negre. Muntatge mitjançant suport
orientable. Model OPTIMUS ref. BS-60BP o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

248,09 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-246 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de
coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-247 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-248 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-249 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,88 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-250 EP49Z010 m CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m. 0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-251 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

21,76 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-252 EP73Z451 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emisió de
certificació pel distribuIdor oficial.

3,61 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-253 EP74J511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

812,53 €

(VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-254 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

298,47 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-255 EP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45 sense pantalla premontados model R&M
Freenet Cat6 o equivalent.
Construït en acer galvanitzat amb frontal d'ABS, lliure d'halògens (DIN/VDE 0472/815)
Sense cable de connexió a terra.
Amb safata portacables per evitar tensions mecàniques en les connexions.
Compatible amb el nivell 1 de seguretat R&M Freenet mitjançant els clip de colors per
Snap-In

133,24 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-256 F219ZZPA m2 Reposició de paviment existent de qualsevol tipus, situats a la vorera, plaça, asfalt, rampes ...
que estigui afectat per les obres de recolocació de l'enllumenat exterior existent. De les
mateixes característiques, material, dimensions, color, que l'existent a la zona d'intervenció.
Inclou tots els materials auxiliars, capa de nivel·lació, morters, ciments, sorra, col·locat a truc
de maceta o el necessari, rejuntat de peces, beurada, polit, neteja de peces, eliminació de
restes i acabat del paviment fins aprovació de la DF.

32,76 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-257 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

185,09 €

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-258 F961C59A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb
forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

77,79 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-259 F9F5SG02 m Subministrament i col·locació de peces de formigó de forma rectangular 60x 30 cm i 3,5 cm
de gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts, col·locades en
perimetre de paviment repicat. S'inclou p.p. de talls de peces per adaptació en pilars i
muntants.

62,42 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-260 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

51,00 €

(CINQUANTA-UN EUROS)

P-261 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

95,76 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-262 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 40x40, de fosa ductil B-125 amb inscrició o logo
de l'Ajuntament de Terrassa, segons detall del plec de condicions de l'Ajuntament. Col·locat
amb morter

32,35 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-263 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 60x60, de fosa ductil B-125 amb inscrició o logo
de l'Ajuntament, segons detall del plec de condicions de l'Ajuntament. Col·locat amb morter

61,85 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-264 FHR0Z3E U Formació de dau de formigo segons especificacións del fabricant de la columna existent a
desplaçar, accesoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

136,62 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-265 K166CC03 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir instal·lació
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

88,56 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-266 K166CC04 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir estructura
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

101,93 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-267 K168CC01 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

53,47 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-268 K168CC02 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir instal·lació existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

71,02 €

(SETANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-269 K211SG05 u Enderroc d'edificació de magatzem per a producte químic, amb estructura d'obra de fàbrica,
sense enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

177,45 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-270 K214SG01 m2 Enderroc de llosa en voladís de formigó armat, a mà i amb compressor i/o amb martell
pneumàtic, i càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

50,78 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-271 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

620,92 €

(SIS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-272 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

693,91 €

(SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-273 K215SG11 m2 Repicat de paviment, fins a descobrir la impermeabilització existent, sobre sostre de sala de
les instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

29,20 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-274 K21ASG06 m2 Arrencada de full i bastiment de fusteries d'alumini amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor.

18,38 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-275 K21BSG02 u Arrencada d'escala metàl·lica formada per perfils UPN300 i religa, a mà i amb compressor i/o
amb martell pneumàtic, i càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

479,85 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-276 K21BSG03 m Desmuntatge de barana metàl·lica d'escala formada per platines de 100X8 mm cada 10 cm,i
muntants, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

12,99 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-277 K21BSG04 m2 Arrencada de reixa metàl·lica tipus simple torsió, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor.

6,08 €

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-278 K21CSG07 m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusteria d'alumini, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

6,94 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-279 K21FSG08 u Arrencada de tubs muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

199,25 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-280 K21FSG09 u Formació de forats en tancament prefabricat de formigó de façana existent i interior de
piscina format per tancament de plaques de guix laminat enrajolat o pintat, per a posterior
col·locació de platines en els pilars. S'inclou medis auxiliars per treballs en alçada. S'nclou
càrrega manual de runa o mecànica sobre camió o contenidor

750,58 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-281 K21FSG10 u Desmuntatge de reixa de ventilació i panell de façana on s'ubica, amb mitjans manuals i
mecànics, i acopi en obra per a posterior muntatge.

210,35 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-282 KAVVSG05 u C01. Tendal vertical guiat amb cables dac'er inoxidable, accionament elèctric amb motors
mecànics (MO) per a accionar amb pulsador des de interior amb el polsador interior, realitzat
amb teixit SOLTIS 96 o equivalent de color a definir per a la DF microperforat format per fils
de polièster, amb comportament tèrmic per a detenir la calor i radiació solar (95%), que
permet el pas de llum i visibilitat a l'exterior. S'inclouen ferratges, elements de subjecció i
remats, així com la instal·lació elèctrica i de l'automatisme MATTE per al seu ús.

698,85 €

(SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-283 M9RHSG03 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador

231,73 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-284 PPAUZSBR PA Partida alçada d'abonament integra pel materia i treball de connexió de brunzidor i contactes
magnetics portes a circuit de força més pròxim. Inclou cablejat, canaletes, accessoris de
fixació i connexió.

80,00 €

(VUITANTA EUROS)

P-285 PPAUZSE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels de connexionat de punts de detecció i seguretat a
centraleta existent. Inclou configuració i comprovació del correcte funcionament del sistema.

140,00 €

(CENT QUARANTA EUROS)

P-286 PPAUZTE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de connexionat de punts RJ-45 de la zona
ampliada a rack existent.

125,00 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS)

P-287 PPSEGSAL pa Seguretat i Salut 6.075,00 €

(SIS MIL SETANTA-CINC EUROS)

P-288 XPAUU175 PA Emplet, peça especial per acoplar nova canonada PVC de diam 125 a canonada existent de
PVC de 300-400.
Inclou treballs necessaris, ajudes de paleta, accessoris i peces especials per connexió.

65,00 €

(SEIXANTA-CINC EUROS)

P-289 XPAUU199 PA Partida alçada abonament integra pels treballs i accessoris necessaris per les diferents
connexions de la nova xarxa de sanejament a la xarxa de sanejament existent. Inclòs
connexionat de trams vistos, encastats, passatubs necessaris, ajudes de paleta, accessoris,
suport canononades, colzes, reposició d'elements, peces especials per connexió,
comprovació estanqüeitat... fins deixar la instal·lació acabada i en funcionament segons el
CTE DB HS5 d'evacuació d'aigües.

350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
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P-290 XPAUUINC PA Partida alçada d'abonament intrega per les feines de connexionat de la nova instal·lació de
BIEs a la xarxa existent. Inclou treballs de buidat i omplerta de la instal·lació en cas
necessari, ajudes de paleta, accesoris i elements necessaris per deixar la instal·lació
totalment operativa.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-291 XPAUZFR0 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de connexionat de la nova instal·lació de
fontaneria a la xarxa existent. Inclou injerto, peça especial de connexionat entre la nova xarxa
i la existent segons diam, ajudes de paleta, peces especials, colzes, proves d'estanqüeitat, ...
fins deixar tota la instal·lació de fontaneria operativa.

180,00 €

(CENT VUITANTA EUROS)
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P-1 E213335X m3 Enderroc de solera existent (paviment i solera) de formigó armat, de fins a 30cm de gruix, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

110,13 €

Altres conceptes 110,13000 €

P-2 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

96,32 €

Altres conceptes 96,32000 €

P-3 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Treballs a realitzar seguint les indicacions del
tècnic arqueòleg.

6,35 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-4 E222142X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en terreny segons Informe Geotècnic,
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,18 €

Altres conceptes 8,18000 €

P-5 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 2,76 €

Altres conceptes 2,76000 €

P-6 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN. Treballs a realitzar seguint les indicacions del tècnic
arqueòleg.

13,44 €

Altres conceptes 13,44000 €

P-7 E2R2MJ14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €

P-8 E2R3MJ01 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

4,15 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-9 E2R4503X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Inclou tot tipus de
feines i medis auxiliars complementaris derivats de l'excavació a l'interior del solar sota
apuntalaments provisionals i condicionats per les rampes provisionals.

6,98 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-10 E2R5MJ03 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

17,84 €

Altres conceptes 17,84000 €

P-11 E2R5MJ18 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat

69,00 €

Altres conceptes 69,00000 €

P-12 E2R6423X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km. Inclou tot tipus de feines i medis auxiliars complementaris derivats de
l'excavació a l'interior del solar sota apuntalaments provisionals i condicionats per les rampes
provisionals.

8,13 €

Altres conceptes 8,13000 €

P-13 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,04 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 13,03550 €
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Altres conceptes 0,00450 €

P-14 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,54 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1. 3,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 E2RAMJ02 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,70 €

B2RA7LMJ m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 4,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 E2RAMJ04 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67 €

B2RA73MJ t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 23,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 E2RAMJ07 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA66MJ t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especial 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 E2RAMJ12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75 €

B2RA75MJ t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una de 12,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 E2RAMJ13 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,08 €

B2RA8EMJ kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials 0,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

104,31 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 81,35600 €

Altres conceptes 22,95400 €

P-21 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,21 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00699 €

Altres conceptes 1,20301 €

P-22 E31B300X u Cala d'inspecció de fonament existent a l'extrem del mur de la rampa. Execució dels mitjans
mecànics i/o manuals fins a identificar la  posició i tamany de l'encepat existent.

400,00 €

Sense descomposició 400,00000 €

P-23 E31B30XX u Cala d'inspecció de prefabricat de façana a la zona de recolzament de la nova estructura amb
els pilars existents. S'identificaran la ferradura de fixació dels prefabricats en els pilars
existents.

250,00 €
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Sense descomposició 250,00000 €

P-24 E3D16CAX m Execució de micropilons autoperforants de 200 mm de diàmetre, armat amb tub d'acer de 560
N/mm2 de límit elàstic tipus TITAN-ISCHEBECK 73/56 (amb maniguets roscats) i injecció
repetitiva amb beurada de ciment CEM I42,5 R. Inclou xapa i femella de connexió (cap del
micropilot).
Inclou part proporcional de perforació en elements de formigó armat o en fonamentació
existent.

71,38 €

B3DB6DXX u Xapa i femella de connexió (cap micropilot) 5,10000 €

B3DB6D7X m Tub d'acer per a l'execució de micropilons autoperforants, de 560 N/mm2 de límit elàst 22,45020 €

B051860X t Ciment amb escòries de forn alt CEM I 42,5 R (SR) segons UNE-EN 197-1, en sacs 6,56146 €

B0111000 m3 Aigua 0,06204 €

Altres conceptes 37,20630 €

P-25 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.228,89 €

Altres conceptes 2.228,89000 €

P-26 E3DZB01X m Enderroc i talls de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre 12,93 €

Altres conceptes 12,93000 €

P-27 E441235X kg Acer S 275-JR, en perfils conformats en fred, foradats, formats per peça simple, sèrie rodó,
quadrat, rectangular.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons
projecte. Inclou corbatura del perfil en cas necessari. Inclou formació de perforacions. Inclou
tot tipus d'elements auxiliars per a les unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons
detalls)

1,70 €

B44ZT235 kg Acer S 275-JR, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat, rectangular, 1,20000 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-28 E442SG04 m Premarc per fusteries d'alumini realitzat amb tub d'acer galvanitzat i lacat, col·locat a l'obra
amb cargols.

17,46 €

E89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatan 5,52054 €

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 11,45000 €

Altres conceptes 0,48946 €

P-29 E442SG05 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de la canal de coberta. 22,02 €

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 21,52600 €

Altres conceptes 0,49400 €

P-30 E442SG06 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de l'extrasdossat de plaques de cartró guix. 12,97 €

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 12,48050 €

Altres conceptes 0,48950 €

P-31 E447SG01 m Formació de subestructura per subjecció del cel ras, composada per perfils d'acer galvanitzat
tubular foradat de 50X25x3 mm en Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i soldadura, en bigues estructurals.

11,65 €

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 9,73250 €

Altres conceptes 1,91750 €

P-32 E44P275X kg Acer S 275-JR, en perfils laminats, formats per peça simple, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN,L,T.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons
projecte. Inclou formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions
(cargols, femelles, arandelles, etc, segons detalls).

1,56 €
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B44ZP275 kg Acer S 275-JR, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al t 1,10000 €

Altres conceptes 0,46000 €

P-33 E44WTMXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSA M16, segons detalls en projecte.
Inclou subministrament, col.locació i tot tipus de feines i materials auxiliars.

14,00 €

Sense descomposició 14,00000 €

P-34 E44WTXXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSL3 M12 a M20, segons detalls en
projecte. Inclou subministrament, col.locació i tot tipus de feines i materials auxiliars.

18,00 €

Sense descomposició 18,00000 €

P-35 E44X275X kg Acer S 275-JR, en xapes, platines, platabandes i rodons.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-ST28 (Euroquímica) de 35 micres compatible amb
el tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament
segons projecte. Inclou formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a
les unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons detalls)

1,78 €

B44ZX275 kg Acer S 275-JR, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, tr 1,20000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-36 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

114,48 €

B065EH0B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 87,78000 €

Altres conceptes 26,70000 €

P-37 E45918C4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

108,30 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 80,57700 €

Altres conceptes 27,72300 €

P-38 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,38 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01644 €

Altres conceptes 1,36356 €

P-39 E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,34 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,01370 €

Altres conceptes 1,32630 €

P-40 E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

5,52 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B5 4,28400 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,02740 €

Altres conceptes 1,20860 €

P-41 E4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

32,80 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89870 €

B0A31000 kg Clau acer 0,22965 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,23800 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,25529 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,10635 €
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B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,03450 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,25533 €

Altres conceptes 27,78218 €

P-42 E4LM1A2X m2 Muntatge de sostre amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus HIANSA-MT-76 d'1 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de nervis i 76 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un
moment d'inèrcia de 111 cm4 per a formació de forjat mixte.
Inclou formació de tapes laterals i frontals amb peces especials de xapa plegada (2mm),
formació de pasos d'instal.lacions, fixacions als perfils per garantir l'estabilitat completa abans
i durant el formigonat a qualsevol alçada, i tot tipus de feines i materials auxiliars.

27,75 €

B4LM1A2X m2 Xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus HIANSA-MT-76 d'1 mm de gruix, de 200 - 21 26,26000 €

Altres conceptes 1,49000 €

P-43 E4Z1121X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

173,75 €

B7Z1A60X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix 152,97960 €

Altres conceptes 20,77040 €

P-44 E4Z1181X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir

343,11 €

B7Z1AE0X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix 321,30000 €

Altres conceptes 21,81000 €

P-45 E4Z1C8TX u Subministrament i col.locació de connectors roscats d'acer A8t de 24mm de diàmetre i fins a
100cm de longitud.
Inclou formació de la perforació amb barrina de 25mm, subministrament i col.locació de
resina HILTI HIT-RE-500 i treballs de neteja prèvia de superfícies o perforacions amb doll
d'aire (compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida.

15,21 €

B89ZHIT5 l Resina 'HILTI HIL-RE-500' 6,83770 €

B0B2C8TX u Connector roscat d'acer A8t de 24mm de diàmetre i de fins a 100cm de longitud 4,22000 €

Altres conceptes 4,15230 €

P-46 E4Z1CM2X ud Subministrament i execució de connector metàl.lic tipus NELSON-BEARCAT diàmetre 13mm
(h=100mm) per a forjat mixte.
Inclou tot tipus d'accessoris, treballs i materials adicionals per deixar la partida llesta abans i
després del formigonat.

6,00 €

Sense descomposició 6,00000 €

P-47 E4Z1SIKX l Morter sense retraccions tipus SIKAGROUT per a reblens de bases de pilars, retacats de
bigues i pilars o reblè de perforacions. Inclou part proporcional de neteja prèvia de superficies
amb doll d'aire (compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida.

2,99 €

B89ZSIKG l Morter sense retraccions SIKAGROUT 0,90900 €

Altres conceptes 2,08100 €

P-48 E4Z1SIXX l Reomplerts amb resina 'SIKADUR-42' per encamisats. Inclou part proporcional de neteja
prèvia de superficies amb doll d'aire (compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta
la partida.

9,16 €

B89ZSI42 l Resines Sikadur 31/32/42 6,83770 €

Altres conceptes 2,32230 €

P-49 E535SG01 m2 Subministrament i col·locació en vertical de Panell Sandwich arquitectònic Etna 1000 PUR de
Europerfil amb marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000, format per xapa exterior d'acer
galvanitzat de 0,7 mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o
equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant); aïllament intermedi de 40 mm
de gruix amb nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa interior d'acer galvanitzat de 0,5
mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), instal•lat sobre

51,26 €
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subestructura anivellada i aplomada existent, fixada directament o mitjançant sistema
ajustable a estructura principal existent, amb separació entre recolzaments segons taules de
càrregues del fabricant i càrregues del CTE. Segons normes CTE y QTG.

Sense descomposició 51,26000 €

P-50 E535SG03 m2 Subministrament i col·locació en horitzontal per fomració de cel ras, de Panell Sandwich
arquitectònic Etna 1000 PUR de Europerfil o equivalent amb marcatge CE, de 40 mm de
gruix i ample 1000, format per xapa exterior d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a
definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant); aïllament intermedi de 40 mm de gruix amb nucli de Poliuretà PUR,
sense CFC´s; xapa interior d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01) oequivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal•lat sobre subestructura anivellada i aplomada existent, fixada a estructura d'acer
galvanitzat formada per tubs 40x70 mm, amb separació entre recolzaments segons taules de
càrregues del fabricant i càrregues del CTE. Segons normes CTE y QTG.

51,81 €

B0C5C624 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, a 22,02500 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,36000 €

B84ZQA70 m2 Estructura oculta per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per 15,10000 €

Altres conceptes 13,32500 €

P-51 E545SG03 m2 Subministrament i col.locacio de sistema de coberta sandwich mitjancant la col.locacio de
perfil metal.lic interior Eurobase 48 (4.250.48) de Europerfil o equivalent, en 0,7 mm de gruix,
perfilat en base  dfacer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir segons DF (acompleix exigencies de la
norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes tecniques del fabricant), fixat directament a
estructura metal.lica existent, amb separacio entre recolzaments segons tabulats de
carregues del fabricant i carregues del CTE; mes col.locacio de perfils separadors tipo Z de
100 mm. d'alcada en acer galvanitzat disposats a 45o, mes aillament termic a base de panell
rigid Euroaillant PIR velo/velo de 100 mm. de gruix. Perfil exterior Eurodesign 51/470 de
Europerfil o equivalent, en 0,6 mm. de gruix, perfilat en base  dfacer galvanitzat i  Pre]lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir
segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes
tecniques del fabricant), engatillat a 180º sobre clips mobils galvanitzats KR24 fixats al perfil
Z separador. Inclos barrera de vapor, juntes d'estanquitat, fixaxions i elements auxiliars. Per a
cobertes amb pendents superiors al 2 %. Segons normes CTE y QTG.

85,50 €

Sense descomposició 85,50000 €

P-52 E5Z2SG04 m Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, per a
ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat
a mida, i col·locat amb fixacions mecàniques,per folre de biga metàl·lica com a base de xapa
de minvell.

12,77 €

B0CU1BC5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gruix, pe 4,44960 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,28350 €

Altres conceptes 8,03690 €

P-53 E5Z2SG07 m Execució de cobriment de passadís exterior, format per tauler contraxapat de plaques de
fusta, tipus G classe 2, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0,
col·locat amb fixacions mecàniques i cobert per planxa d'acer plegada amb acabat prelacat.
S'inclou aïllament tèrmic. Partida acabada segons plànol de detall.

61,15 €

B0CU46D9 m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 25 mm de gruix, per a am 23,58000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,28350 €

E5ZES35J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de dese 24,65400 €

E7C42T41 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 3,36645 €

Altres conceptes 9,26605 €

P-54 E5ZDSG02 m Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa, cantonades,
coronacións, etc...) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a

25,00 €
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definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes
tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE
y QTG.

Sense descomposició 25,00000 €

P-55 E5ZDSG03 m Subministrament i col·locació de remats de forats de chapa (portes, finestres, etc...) amb
xapa de 0,7 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix
exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y QTG.

30,00 €

Sense descomposició 30,00000 €

P-56 E5ZDSG05 m Remat per a minvell amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color estandard a definir
segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes
tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols de detall.

25,38 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,79400 €

B0CHS24H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de dese 7,37500 €

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,99000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 2,04000 €

Altres conceptes 12,18100 €

P-57 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col·locada amb fixacions mecàniques 17,15 €

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 0,96000 €

B5ZFU001 u Peça per a gàrgola amb reixeta, de PVC de diàmetre 25 mm i de 40 cm de llargària 4,21000 €

Altres conceptes 11,98000 €

P-58 E5ZJSG08 m Subministrament i col·locació de canal sandwich amb xapa inferior de 1,00 mm. de gruix, en
base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o
equivalent en color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), mes aïllament placa llana de
roca de 100 mm.i col·locació xapa superior de 0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i
Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons
normes CTE y QTG.

55,20 €

E7C29352 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a comp 13,26765 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,59500 €

B5ZJA260 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 13,44000 €

B5ZJ1260 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0, 11,91642 €

Altres conceptes 14,98093 €

P-59 E612BR1S m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

28,99 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 6,24000 €

Altres conceptes 22,75000 €

P-60 E618SG02 m2 Tapat de forat de façana amb formació de paret de tancament per a revestir de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, i
recol·locació de reixa de ventilació.

325,28 €

B0E244L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I s 89,60000 €

Altres conceptes 235,68000 €
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P-61 E618SG03 u Execució d'edificació de magatzem per a producte químic, format per paret per a revestir de
15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons
la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, acabat arrebossat a bona vista amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat per ambdues cares. S'inclou formació
de sostre.

1.112,84 €

Altres conceptes 1.112,84000 €

P-62 E652238R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

66,25 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,52640 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,35550 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,04000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 20,06440 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,52400 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 5,95340 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 14,55300 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,93515 €

Altres conceptes 12,01815 €

P-63 E652245R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

47,13 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,96758 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28440 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 4,84407 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 5,22500 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,26320 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 2,97670 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 20,06440 €

Altres conceptes 10,20465 €

P-64 E652SG01 m2 Tapat de forats en tancament de piscina, refent l'envà de plaques de guix laminat existent. 730,71 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 124,09440 €

I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 7 316,93400 €

I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 75,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 30,09600 €
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 1,42200 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 8,16000 €

B6B11411 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'ampl 79,96800 €

B6B12411 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'am 5,25360 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 4,21120 €

B7C4H800 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 131 32,38320 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 1,28000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 3,84000 €

Altres conceptes 48,06760 €

P-65 E711SG01 m2 Col·locació de membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de
4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre
de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació sobre làmina existent,
garantint la continuïtat de la mateixa.

16,48 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,24900 €

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de 7,09500 €

Altres conceptes 9,13600 €

P-66 E7C2YCD0 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix i
100 mm d'amplària, col·locat adherit

2,58 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,02725 €

B7C2YCD0 m Banda de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix i 100 mm d'amplària, per a a 0,46200 €

Altres conceptes 2,09075 €

P-67 E7D2142X m2 Aïllament de gruix 2.5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements metàl.lics.

12,47 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïlla 7,95600 €

B0111000 m3 Aigua 0,03384 €

Altres conceptes 4,48016 €

P-68 E7D214XX u Formació de passos a façana de l'edifici existent mitjançant tall de panell prefabricat
mitjançant disc i/o trepant segons indicacions en plànols E04, E07, E08 i E09. Inclou tot tipus
de mitjans auxiliars, materials i mà d'obra per realitzar l'obertura, retirada de brossa i deixar el
detall segons indicacions en plànols de projecte.

315,00 €

Sense descomposició 315,00000 €

P-69 E7D69TKX m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 500 µm a 2200 µm, segons detall D25
(E03)

27,35 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 2,08543 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 21,28823 €

Altres conceptes 3,97634 €

P-70 E7DZF2C1 u Collarí de sectorització EI-120 per baixant de PVC de diam. 125 mm de diàmetre a través de
parets i sostres, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb
cargols. Inclou ajudes, accessoris, certificats, assatjos i tota la documentació relativa a la
seva instal·lació.

55,40 €

B7DZD2C2 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, for 50,70000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €

Altres conceptes 4,02000 €
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P-71 E83E2JGD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

34,33 €

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 3,29000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,92150 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 2,30670 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 10,03220 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28440 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,26320 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 5,22500 €

Altres conceptes 9,70700 €

P-72 E83E2JHD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants
cada 600 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca

36,70 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am 0,96900 €

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm 4,88000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 10,03220 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28440 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 5,22500 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl 2,77270 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,52640 €

Altres conceptes 9,71030 €

P-73 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

43,84 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 0,92150 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,52400 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28440 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 10,03220 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl 6,93000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,26320 €
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B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm 3,29000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,34913 €

Altres conceptes 11,94557 €

P-74 E83E8J7D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 95 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2
plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de roca

47,14 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,02000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat 0,34913 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl 8,33000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am 0,96900 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la 0,52640 €

B7C9R8L0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm 4,88000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,96000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 10,03220 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,28440 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,52400 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,32000 €

Altres conceptes 11,94487 €

P-75 E843223F m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de
60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció
acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un sentit acer
galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega 17x30x20mm 54
mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

34,67 €

B84Z8520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1200x600 m 4,21270 €

B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, d 17,38640 €

Altres conceptes 13,07090 €

P-76 E843SG04 m Tabica per cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal
fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe
d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un sentit
acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb omega 17x30x20mm
54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

34,67 €

B84Z8520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1200x600 m 4,21270 €

B8432231 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, d 17,38640 €

Altres conceptes 13,07090 €

P-77 E865SG02 m Tapat de forats de xapa grecada sobre biga metàl·lica. Format per un tauler contraxapat de
plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN
636, reacció al foc B-s2, d0, tallat a mida i seguint la forma de la xapa, col·locat fixacions
mecàniques en biga metàl·lica existent per amdues cares. S'inclou l'aïllament acústic dins
dels forats amb

80,44 €
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B7C996D0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 90 a 100 kg/m3 de 50 mm de gruix amb malla metàl 2,66500 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,76500 €

B0CU46BA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a am 16,77000 €

Altres conceptes 60,24000 €

P-78 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,38 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,37639 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,73134 €

Altres conceptes 2,27227 €

P-79 E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

21,24 €

B89Z9000 kg Esmalt martelé 6,36120 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,97023 €

Altres conceptes 12,90857 €

P-80 E8J9SG06 m Remat per a coronament amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base  d'acer galvanitzat i  Pre]lacat
en revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color estandard a
definir segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos fitxes
tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols de detall. Segonsm normes
CTE y QTG. S'inclou base amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 22 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al
foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat.

34,25 €

E5Z2FCB4 m2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de gr 9,75126 €

B0CHSA7J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 70 cm de dese 10,32750 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

Altres conceptes 13,15124 €

P-81 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 7,56 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01197 €

Altres conceptes 7,54803 €

P-82 E9G2E354 m2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb
formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E, col·locat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic

29,70 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 8,98138 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 18,05790 €

Altres conceptes 2,66072 €

P-83 E9P16D96 m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una capa d'ús transparent amb un gruix de 0,7
mm, d'un film decorat i d'una subcapa compacta, grup T d'abrasió, classificat 34-43 segons
EN 685, dotat de tractament de superfície PUR, subministrat en lloseta de 610x610 mm i 2,5
mm de gruix, serie mineral model PARKER STATION de GERFLOR o equivalent col·locat
amb adhesiu acrílic estes amb espàtula dentada A2, i posterior presió manualment amb
planxa de suro i apretant tota la superfici amb un rodet de 50 kg en acabar la instal·lació de
tota la superficie.

29,48 €

B9P16PARK m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una capa d'ús transparent amb un gruix 20,21250 €

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,62650 €

Altres conceptes 6,64100 €

P-84 E9S1SG01 u Plataforma de seguretat antilliscant de 2,55 cm de llargada, format per planxes perforades
d'acer galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen subjeccions i fixacions, talls i remats amb
trobades, tot per a deixar el paviment totalment acabat i col·locat.

53,07 €
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B9W17PP u Fixacions i ancoratges per plataformes 5,32000 €

Altres conceptes 47,75000 €

P-85 E9S1SG02 u Plataforma de seguretat antilliscant de 1,57 cm de llargada, format per planxes perforades
d'acer galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen subjeccions i fixacions, talls i remats amb
trobades, tot per a deixar el paviment totalment acabat i col·locat.

43,07 €

B9W17PP u Fixacions i ancoratges per plataformes 5,32000 €

Altres conceptes 37,75000 €

P-86 E9Z5SG02 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm d'amplada i 5 mm d'alçada model
ROMUS rampa d'accés 2,8 mm, col·locant amb fixacions mecàniques segons indicacions del
fabricant.

47,51 €

B9Z5RO28 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm d'amplada i 5 mm d'alçada mod 42,64000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,68000 €

Altres conceptes 4,19000 €

P-87 EABGSG02 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent modelo FUERTE o equivalent
formada per marc de perfil rectangular i barrots de perfil quadrat, de mides 1m d'amplada y
2m alçada, acabada en acer galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat Protecline® RAL
7016. S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns regualbles i el pany, així
com la fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.

694,62 €

Sense descomposició 694,62000 €

P-88 EABGSG03 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent de dues fulles modelo FUERTE o
equivalent formada per marc de perfil rectangular i barrots de perfil quadrat, de mides 2m
d'amplada y 2m alçada, acabada en acer galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat
Protecline® RAL 7016. S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns
regualbles i el pany, així com la fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.
S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns regualbles i el pany, així com
la fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.

944,25 €

Sense descomposició 944,25000 €

P-89 EAF8SG01 u F01. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb
trencament de pont tèrmic u=2.575 W/m2K , col·locada sobre bastiment de base, format per
una fulla batent, i dues parts fixes per a un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o
equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma
EN. S'inclouen manetes, pany de cop i clau ferratges, premarc i remats perimetrals per a
deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.

2.298,98 €

Altres conceptes 2.298,98000 €

P-90 EAF8SG02 u F02. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb
trencament de pont tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per
fixe per a un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o equivalent 4+4 mm de
gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma EN. S'inclouen premarc i
remats perimetrals per a deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.

2.087,73 €

Altres conceptes 2.087,73000 €

P-91 EAF8SG03 u F03. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62 Thermiabarcelona o equivalent amb
trencament de pont tèrmic u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per
una fulla oscilant, i dues parts fixes per a un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació

2.302,35 €
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mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o
equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma
EN. S'inclouen manetes, ferratges, premarc i remats perimetrals per a deixar el tancament
col·locat i instal·lat correctament.

Altres conceptes 2.302,35000 €

P-92 EASASG01 u F04. Realització de porta d'evacuació formada per un marc perimetral metàl·lic de perfils en L
40x40x3 mm, fulla de tauler de DM ignifug de 16 mm i folrada amb panells sandvitxx iguals a
façana, S'inclou barra antipànic amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, , pany i pintura interior
de la fullla.

830,94 €

EAY1A170 u Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra 17,61750 €

BASA11PB u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, 368,57000 €

E535SG01 m2 Subministrament i col·locació en vertical de Panell Sandwich arquitectònic Etna 1000 128,15000 €

B44ZJ036 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la 57,25000 €

EAZPB140 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per 218,55250 €

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic 35,51396 €

Altres conceptes 5,28604 €

P-93 EB12SG04 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de tub de 50 mm de diàmetre, muntants formats per
passamà de 50 X 10 mm cada 96,5 cm soldata a platines de 120x120 cm, amb alçada de
barana total de 60,5 cm. Barana fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella, segons plànols de detall de projecte.

158,56 €

BB1228A0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i br 144,07000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,16000 €

Altres conceptes 12,33000 €

P-94 EB12SG05 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per brèndoles de platines de 40X10 mm separades
cada 9 cm, travesser superior de xapa en forma de L de 130X60 mm i 10 mm de gruix, i
travesser inferior de platina de 50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm soldats a bigues
de l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal alifàtic prèvia impirmació i acabat amb dues
capes de 30-40 micres de gruix. Partida totalent acabada.

228,36 €

BB122JA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 1 179,35000 €

E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm, amb esmalt mart 42,47246 €

Altres conceptes 6,53754 €

P-95 EB12SG06 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per travesser superior de xapa en forma de L de
130X60 mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de platina de 50X10 mm, i muntants de
platina 40X10 mm soldats a bigues de l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal alifàtic
prèvia impirmació i acabat amb dues capes de 30-40 micres de gruix. Partida totalent
acabada.

70,49 €

Altres conceptes 70,49000 €

P-96 EB32SG01 m Subministrament i col·locació de reixa model RITMO DOBLE HILO o equivalent, SZ+RAL
formada per
- BASTIDORS: fabricats amb malla electrosoldada 200x50mm i filferros de Ø6/5/6mm.
- POSTES: tipus Ritmo o equivalent de 1,2mm de gruix, fabricats amb xapa de
caracteristiques mecàniques segons norma EN-10142..
- ALÇADA: 2 m
- DISTANCIA ENTRE EIXOS DE POSTES: 2m 53 cm
- ACABAT BASTIDORS: Galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat Protecline® RAL
- ACABAT POSTES: Galvanizat en calent tipus SZ-275 més plastificat Protecline® RAL 7016
S'inclou el muntatge dels bastidors i la seva fonamentació.

58,06 €

Sense descomposició 58,06000 €

P-97 EB71SG09 u Execució de linia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat

1.234,63 €
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als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclou els
terminals i elemenst intermitjos, així com la homolgació.

Altres conceptes 1.234,63000 €

P-98 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,01 €

BD13119B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,03750 €

BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,75000 €

Altres conceptes 11,21250 €

P-99 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,36 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,81000 €

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,32500 €

Altres conceptes 11,21500 €

P-100 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

14,20 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,29000 €

BD13139B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 1,67500 €

Altres conceptes 11,21500 €

P-101 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,99 €

BDY3B500 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BD13159B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 2,57500 €

BDW3B500 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 2,17000 €

Altres conceptes 11,21500 €

P-102 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,47 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,09000 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 3,12500 €

Altres conceptes 11,21500 €

P-103 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,45 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,04000 €

BD13179B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 4,11250 €

Altres conceptes 11,20750 €

P-104 ED11ZB10 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 25 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

12,67 €

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 0,75000 €
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BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01000 €

Altres conceptes 11,91000 €

P-105 ED5ZZJS u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical
connexió 90 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada dins la canal dfe
coberta, amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Inclou ajudes de paleta,
accesoris de fixació i connexió.

89,03 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,99642 €

Altres conceptes 88,03358 €

P-106 ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

28,29 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,78520 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,61360 €

BD13189B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d 4,50000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

Altres conceptes 18,27120 €

P-107 EE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de roca de baixa
conductivitat tèrmica Climacoustic de Knauf o equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032
W/m·K, gruix 25 mm i resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior de kraft-alumini
reforçat amb una malla de vidre, i en l'interior disposa d'un recobriment acústic que compleix
el certificat GreenGuard per la seva baixa emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig.
Muntat encastat.

23,03 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d 0,29000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,68500 €

Altres conceptes 20,05500 €

P-108 EE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i circulars de dimensions 400x200mm de METU
SISTEM o equivalent, amb dos panys de rosca per untatge i desmuntatge. fabricat en acer
galvanitzat. inclou accessoris de muntage i fixació. Muntat.

28,99 €

BE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i ovalats de dimensions 400x200mm, am 15,93000 €

Altres conceptes 13,06000 €

P-109 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió
marc cargolat i clips, grau de dificultat mig, muntat adossat amb suports

29,67 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,34250 €

BE52Q220 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, a 12,00000 €

Altres conceptes 16,32750 €

P-110 EE5AAAV3 m2 Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent
al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0.09
W/mK i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió

141,38 €

B7D66Y31 m2 Placa de fibres seleccionades, silicats i altres additius, de protecció contra el foc, de 52 72,85300 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlci 1,34400 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,90700 €

Altres conceptes 61,27600 €

P-111 EEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat interior horitzontal per a conductes.
Model PEZS-M100YJA de Mitsubishi Electric o Equivalent.
Pot. Fred: 9,5 kW
Pot. Calor: 11,2 kW
Pot. Elec: 2,60 kW trifàsica de 400 V

3.538,10 €
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Gas refrigerant R410A,
Pressió estàtica disponible 150 Pa
SEER / SCOP: 5,5 (A) / 4,2 (A+)
Distancia frig V/H: 30 / 75 mm
Inclou interconexió frigorifica entre unitat interior i exterior amb tuberies de Cu amb aillament,
element de control PAR-33 amb programador setmanal, cablejat de maniobra i potencia
entre unitat interior i exterior, connexió a desaigua més pròxim amb sifo, antivibratoris
metal·lics per a unitats interiors, perfils de 40x40x3mm per soportació de unitats interior a
estructura, peus de subjecció i anivellament per unitats exteriors, accessoris de fixació i
conexió. Instal·lada  segons especificacions del fabricant i el RITE.

BEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat interior horitzontal per a conduct 3.130,00000 €

Altres conceptes 408,10000 €

P-112 EEK1ZQB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
2000x300 mm. Model LMT-MISS de Madel o equivalent. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Col·locada.

114,32 €

BEK11QB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 98,00000 €

Altres conceptes 16,32000 €

P-113 EEK2ZG57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o equivalent. De 1200x300 mm, amb
acabat anoditzat. Inclou accessoris de fixació i col·locació, marció. Col·locada.

76,17 €

BEK2Z57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o equivalent.  De 1200x300 mm, a 68,00000 €

Altres conceptes 8,17000 €

P-114 EEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per a impulsió de, model LMT-S+SP AA
600x200 de Madel o equivalent. De 600x200 mm, amb acabat amb alumini anoditzat. Inclou
regulacio de cabal. Col·locada.

84,26 €

BEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per a impulsió de, model LMT-S+S 72,00000 €

Altres conceptes 12,26000 €

P-115 EEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini acabat a definir per D.F (lacat o anoditzat). Model
DBQ+PLDQR/AIS 375x375 de Madel o equivalent. Dimensions placa 484x484mm). Per a un
cabal de 1020 m3/h. Amb plenum aillat i regulador de cabal.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

119,32 €

BEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini lacat blanc. Model DBQ+PLDQR/AIS 375x375 de 103,00000 €

Altres conceptes 16,32000 €

P-116 EEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat lacat amb color a definir per D.F.
de 1000x400 mm i reixeta de malla metàl·lica anti-ocells. Per substitucio de actuals reixes de
ventilació en façana. Inlou accessoris de fizació. Col·locada.

151,57 €

BEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat lacat amb color a definir per 135,00000 €

Altres conceptes 16,57000 €

P-117 EEKPZ411 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire.
Model FOK-EIS-120 DE 700 x 400 mm DE MADEL, amb contacte final de carrera.
Inclou accessoris de fixació i connexió, sellat, cablejat de maniobra fins a modul de detecció
d'incendis. Col·locada.

226,32 €

BEKPZ410 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire. 210,00000 €

Altres conceptes 16,32000 €

P-118 EEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 750x600 mm i 1500 mm de
llargària, amb 5 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de
vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 mm.
Model SNA-10 de Acustica Integral o equivlanet.
Per a un cabal de 3.500 m3/h, amb una velocitat maxima de 6 m/s i una caiguda de pressió
maxima de 5 mmcda (50Pa)
Inclou accesoris de fixació i connexió. Col·locat.

681,42 €
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BEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 750x600 mm i 1500 mm de ll 650,00000 €

Altres conceptes 31,42000 €

P-119 EEM3Z41 u Estructura BIG FOOT de 2 x 1,20 metres
Componentes del sistema:
- 2 x 2m BARRAS LONGITUDINALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 4 x 1,2m BARRAS TRANSVERSALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 6 x PIES CON BASE ANTIVIBRATORIA - 305mm2
- 4 x KIT ABRAZADERAS
Peso: 70 Kg
Inclou accesoris de fixació i connexio. Instal·lada.

360,85 €

Altres conceptes 360,85000 €

P-120 EEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de plaques RCE-4500-EC de TECNA
ASPIRNOVA o equivalent.
Per a un cabal 4.200 m3/h (maxim 4.500 m3/h, 225 Pa). Model vertical - Motors Electrònics
EC - By-Pass d’Aire amb Comportes Motoritzades i Sondes. Inclou sonda de conducte de
quailitat d'aire CO2 i filtres F7+F8 en impulsió i F7 en aspìració. Control Presostàtic amb
senyal Alarma Filtres Bruts. Conforme a la ErP 2018 Ecodesign. Comandament / Pantalla
Electrònica Digital model RCE-EC, amb tarjeta de comunicació a protocol Modbus
RTU-RS485 integrada. Instal.lat, fixat, connectat a conductes i elèctricament seguint les
prescripcions del fabricant, del RITE i del REBT.

7.172,55 €

BEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de plaques  RCE-4500-EC de TECNA AS 7.050,00000 €

Altres conceptes 122,55000 €

P-121 EF22ZB12 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per protecció de baixant de PVC vist, de 3´´ de
diametre (DN= 80 mm), amb grau de dificultat mitjà i col·locat protegint el tub. Inclou ajudes,
accessoris, abraçadores, soportacions a parets, pilars,...

64,13 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,48000 €

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´ 2,79000 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 25,64100 €

BF22LB00 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de ros 9,48600 €

Altres conceptes 25,73300 €

P-122 EF42Z9EB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 2´´ - 54 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

29,60 €

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior 1,33600 €

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió 8,31600 €

BF4239E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de dià 14,22900 €

Altres conceptes 5,71900 €

P-123 EF42ZBEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 2 1/2´´ - 76,1 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

65,00 €

BFW41J10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió 31,88700 €

BF423BE0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de d 21,40980 €

B0A7BB00 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior 1,49200 €

Altres conceptes 10,21120 €
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P-124 EF42ZZEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 1 1/2 ´´ - 42 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació,... Instal·lat i connectat.

23,52 €

BFW41G10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió 6,36600 €

BF4238E0 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de dià 11,16900 €

B0A7A800 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior 0,87600 €

Altres conceptes 5,10900 €

P-125 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6,82 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,64600 €

BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de 0,11000 €

BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,71700 €

BFA17340 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encola 0,44880 €

Altres conceptes 4,89820 €

P-126 EFC1CC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

27,45 €

B0A72M00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 1,05600 €

BFC1CC00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segon 13,65780 €

BFWC1C20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 3,87900 €

BFYC1C20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 m 0,69000 €

Altres conceptes 8,16720 €

P-127 EFC1Z2AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 25/18mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 25x3,5 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA
DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874,
UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES
LES AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO.
INSTAL.LAT SEGONS  PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

2,78 €

Altres conceptes 2,78000 €

P-128 EFC1Z3AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 32/26,2mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 32x2,9 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA
DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874,
UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES
LES AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO.
INSTAL.LAT SEGONS  PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

3,68 €

Altres conceptes 3,68000 €

P-129 EFC1Z4AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 40/32,6mm, APTE PER AIGUA FREDA SANITARIA,
SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 40x3,7 (DIAM. EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA
DE PP+CAPA DE PP AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 15874,
UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS PART PROPORCIONAL DE COLZES, T,
MANEGUETS DE UNIO, REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES
LES AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I CONNEXIO.
INSTAL.LAT SEGONS  PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I CONNECTAT.

5,54 €
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BFC1Z104 m -TUBO DE POLIPROPILENO COMPUESTO 40/32,6mm, APTO PARA AGUA FRIA S 4,52000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-130 EFQ33GLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

29,19 €

BFYQ30A0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,39000 €

BFQ33GLA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 23,08260 €

Altres conceptes 5,71740 €

P-131 EFQ3Z49K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,32 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,03000 €

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 1,02000 €

Altres conceptes 3,27000 €

P-132 EFQ3Z4BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 32 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,03 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,03000 €

BFQ334BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 1,32600 €

Altres conceptes 3,67400 €

P-133 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,23 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,03000 €

BFQ334CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 1,51980 €

Altres conceptes 3,68020 €

P-134 EFQ3Z4EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,82 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric 0,03000 €

BFQ334EA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp 1,90740 €

Altres conceptes 3,88260 €

P-135 EFR11D12 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0.6
mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

25,47 €

BFWR11D1 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm 2,91900 €

BFR11D10 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 190 mm de diàmetre i 0. 13,54560 €

BFYR11D1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de ca 1,24000 €

Altres conceptes 7,76540 €

P-136 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment.Inclou accessoris de fixació i connecció. Connectat i  instal·lat.

11,43 €
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BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 1,73000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-137 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

13,66 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 3,96000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-138 EG15T532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

14,30 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 4,60000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-139 EG15T732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65,
muntada superficialment

17,20 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BG151732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-65 7,50000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-140 EG15Z422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300 metal·lica (ref: 089651) de legrand o
similar, amb tapa metal·lica amb grau de protecció estanca, muntada superficialment/
encastada. Inclou tapas, accessoris de fixació i connexió. Col·locada

80,69 €

BG151422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300 metal·lica (ref: 089651) de legra 75,00000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-141 EG15Z512 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack a sistema d'altaveus format per caixes
acustiques de 60W. Inclou accessoris de fixació i connexió. Model OPTIMUS ref:MSE-0233.
Instal·lat i connectat.

46,34 €

BG15Z513 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack a sistema d'altaveus format per c 37,00000 €

Altres conceptes 9,34000 €

P-142 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

23,30 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €

BG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-5 9,30000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-143 EG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

29,59 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €

BG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-5 14,52000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-144 EG1AZ0AW u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta tècnica, format per caixa metal·lica amb
un grau de protecció minim de IP-54, amb capacitat per totes les proteccions descrites en els
esquemes de projecte més un 20% d'espai de reserva, amb porta opaca, amb pany amb
clau. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

491,62 €
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BG1AZ007 u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta tècnica, format per caixa metal·lic 410,00000 €

Altres conceptes 81,62000 €

P-145 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,26 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BG212510 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 0,63240 €

Altres conceptes 1,45760 €

P-146 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,26 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 2,32560 €

Altres conceptes 1,76440 €

P-147 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

5,40 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BG21H810 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga 3,40680 €

Altres conceptes 1,82320 €

P-148 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

8,09 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,17000 €

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag 6,00780 €

Altres conceptes 1,91220 €

P-149 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,51 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,77520 €

Altres conceptes 0,73480 €

P-150 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,51 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,77520 €

Altres conceptes 0,73480 €

P-151 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,56 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i 0,82620 €

Altres conceptes 0,73380 €

P-152 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,56 €
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BG22H810 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i 0,82620 €

Altres conceptes 0,73380 €

P-153 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,28 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant 1,55040 €

Altres conceptes 0,72960 €

P-154 EG22H915 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

2,11 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant 1,55040 €

Altres conceptes 0,55960 €

P-155 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,93 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,83600 €

Altres conceptes 1,09400 €

P-156 EG2DC8D7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

17,10 €

BG2ZABD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'am 2,81000 €

BG2DC8D0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 3,98000 €

BGW2DC8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal 2,47000 €

BGY2ACD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 2,06000 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-157 EG2DC8F7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

23,36 €

BG2DC8F0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 6,79000 €

BG2ZABF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'am 4,57000 €

BGW2DC8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal 3,51000 €

BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 2,71000 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-158 EG2DC8H7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

31,27 €

BGY2ACH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 3,33000 €

BGW2DC8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal 4,29000 €

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'am 7,03000 €

BG2DC8H0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 9,07000 €

Altres conceptes 7,55000 €

P-159 EG2DC8K7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

39,96 €

BG2ZABK0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 400 mm d'am 8,94000 €
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BGW2DC8K u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal 4,96000 €

BGY2ACK1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 4,98000 €

BG2DC8K0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 13,53000 €

Altres conceptes 7,55000 €

P-160 EG2DG6D1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport

13,90 €

BG2DG6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 5,56000 €

BGY2AGD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat d 2,88000 €

Altres conceptes 5,46000 €

P-161 EG2DZ8H8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i tabic separador d'acer galvanitzat sendzimir,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

35,92 €

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'am 7,03000 €

BGY2ACH2 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat se 7,27000 €

BGW2DC8H u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer gal 4,29000 €

BG2DC8H0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 9,07000 €

Altres conceptes 8,26000 €

P-162 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,36 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,86700 €

Altres conceptes 0,49300 €

P-163 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,68 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,19340 €

Altres conceptes 0,48660 €

P-164 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

2,32 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,82580 €

Altres conceptes 0,49420 €

P-165 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

28,35 €

BG312690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 26,22420 €

Altres conceptes 2,12580 €

P-166 EG31Z554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC,
col·locat en tub. Segons normativa CPR

3,08 €

BG31H550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVF 1,44840 €

Altres conceptes 1,63160 €

P-167 EG31ZTE1 u Feines de connexionat a terra de tots el elements metàlics, instal·lacions, tuberies, safates,
etc... per tal de complir amb el REBT. Inclou cablejat de protecció a terra, tubs, accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i conectat segons les especificacions del REBT i la propietat.

373,24 €
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Altres conceptes 373,24000 €

P-168 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,82 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 0,20400 €

Altres conceptes 0,61600 €

P-169 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,93 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z 0,31620 €

Altres conceptes 0,61380 €

P-170 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,81 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,47900 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €

Altres conceptes 8,16100 €

P-171 EG38Z904 u Treballs connexionat a terra amb cable de coure nu de 35mm2 dels elements de mobiliari
urbá que estan ubicats a una distancia inferior de 2m de les parts metal·liques de la
instal·lació de enllumenat exterior i que siguin subceptiles de ser tocades de forma simultania.

157,62 €

Altres conceptes 157,62000 €

P-172 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,16 €

BG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 28,53000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-173 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

37,67 €

BG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 29,04000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-174 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

68,07 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 58,79000 €

Altres conceptes 8,81000 €

P-175 EG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

127,63 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 118,35000 €

Altres conceptes 8,81000 €

P-176 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

94,65 €
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BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 82,84000 €

Altres conceptes 11,38000 €

P-177 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

92,47 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 80,66000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

Altres conceptes 11,38000 €

P-178 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

146,80 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 131,77000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

Altres conceptes 14,60000 €

P-179 EG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

267,91 €

BG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tet 252,88000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

Altres conceptes 14,60000 €

P-180 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

83,41 €

BG47494A u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada 71,94000 €

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,52000 €

Altres conceptes 10,95000 €

P-181 EG51Z782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V. Inclou
accessoris de fixació i connexió, muntat superficialment

297,40 €

BG519780 u Comptador trifàsic de quatre fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a 293,79000 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-182 EG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
econòmic, muntat sobre bastidor o caixa

8,95 €

BG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, pr 3,16000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-183 EG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa protegida, preu econòmic, encastada

9,12 €

BG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 3,33000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-184 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

10,56 €
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BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 3,35000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,45000 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-185 EG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
model estret per torretes o caixes. amb tapa, gama MOSAIC de LEGRAND o similar,
encastada

10,18 €

BG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 6,00000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-186 EG63Z15R u Caixa rodona IP44 per instal·lació empotrada en terra de un element per presa de corrent de
la gama MOSAIC de LEGAND, amb tapa d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou aixa per
formigó de 80mm d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada.

19,76 €

BG63Z15R u Presa de corrent per instal·lació empotrada en terra de la gama MOSAIC de LEGAND, 13,00000 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-187 EG63Z25R u Caixa doble IP44 per instal·lació empotrada en terra de dos elemen per presa de corrent
doble de la gama MOSAIC de LEGAND o equivalent, amb tapa d'obertura de 180º acabat en
inox. Inclou caixa per formigó de 80mm d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada.

26,76 €

BG63Z25R u Presa de corrent doble per instal·lació empotrada en terra de la gama MOSAIC de LE 20,00000 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-188 EG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V,
amb 2 contactes NA, amb tecla, preu econòmic, encastat

15,01 €

BG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 2 9,22000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-189 EGA12332 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu mitjà, muntat superficialment 14,03 €

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,38000 €

BGA12330 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu mitjà 6,89000 €

Altres conceptes 6,76000 €

P-190 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

24,40 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,63000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 8,91000 €

Altres conceptes 10,86000 €

P-191 EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a terra

36,92 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,63000 €

BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 21,43000 €

Altres conceptes 10,86000 €

P-192 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment

38,29 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 28,09000 €

Altres conceptes 10,20000 €

P-193 EH11Z9BG pa Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per tram de 350mm safata rejiband
galvanitzada de 200x100mm. inclou feines de tallar safata i fixarla a paret i accessoris de
fixació. Col·locada.

16,12 €
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BH11Z9BG u Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per tram de 350mm safata rejiband 10,00000 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-194 EH1AZL02 u Lluminaria tipus regleta estanca model CORELINE ESTANCA de PHILIPS o equivalent, per
instal·lació adosada, equipada amb lampada LED de 38W, amb index de reproducció
cromatica de 80 i temperatura de color de 4000ºK.. Inclou tub LED, accessoris de connexió i
fixació.  Totalment acabat, instal·lat, verificat i en perfecte funcionament.

68,12 €

BH1AZL02 U Lluminaria tipus regleta estanca model RIDOS 40 de TRILUX ILUMINACION S.L. o eq 62,00000 €

Altres conceptes 6,12000 €

P-195 EH21ZAE2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb reactància
electrònica , instal·lada encastada a cel ras. inclou accssorisd e fixació i connexió. Instal·lada
i connectada.

120,94 €

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54 W, llum de color estàndard i un ín 7,78000 €

BH21ZEA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·l 105,00000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-196 EH21ZMA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència T16/G5 de 54W, (1x54W), amb equip regulable
0-10V , instal·lada encastada a cel ras. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

148,56 €

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54 W, llum de color estàndard i un ín 7,78000 €

BH213MA0 u Llumenera decorativa monotub per a encastar amb xassís d'alumini anoditzat i amb dif 132,62000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-197 EH61ZC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 332 , 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Model HYDRA de
DAISALUX, inclou caixa, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

113,98 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,41000 €

BH61RH9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n 97,33000 €

Altres conceptes 12,24000 €

P-198 EH61ZH9A u Llum d'emergència amb funcio permanent i d'emergencia NOVA ESTANCA de DAISALUX,
equipada amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, amb grau de protecció IP66 i
IK08, aïllament classe II, amb un flux 252 lúmens, 1 h d'autonomia. Inclou caixa estanca,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada

135,46 €

BH61RC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i e 118,81000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 4,41000 €

Altres conceptes 12,24000 €

P-199 EHV2Z03T u Detector de moviment per exterior, amb un grau de protecció IP55, cobertura de fins a 8m
d'alçada i 180º, per instal·lar a 2,5m d'alçada. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat

70,21 €

BHV2Z000 u Detector de moviment amb retard a la desconnexió ajustable de 10seg a 30min, grau d 60,00000 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-200 EHV2ZFER u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries amb rectancies regulables 0-10V, amb
connexió directa a inferfaz 0-10V, ajust del sensor a treves de apertura, instal·lació amb
pinses a la propia lampada. Model DIM PICO de OSRAM o equivalent. Inclou cable de
connexió, pinça per subjecció a lampada, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

40,21 €

BHV3ZSDF u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries amb rectancies regulables 0-10V, a 30,00000 €
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Altres conceptes 10,21000 €

P-201 EJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega, amb dispositiu reductor de consum, per
instal.lació muntada superficialment sobre paret, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de
3/4´´, amb dispositiu pulvoritzador reductor del consum. Instal·lada i connectada.

35,20 €

BJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega, amb dispositiu reductor de consu 25,00000 €

Altres conceptes 10,20000 €

P-202 EM11Z120 u DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORIT. AE/SA-OPI DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su
diseño y sus dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que
le permite estar más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

43,17 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

Altres conceptes 42,78000 €

P-203 EM11Z121 u ZOCALOS DETECTORES ALGORIT. AE/SA-ZB2 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de detectores ópticos son su
diseño y sus dimensines. El AE/SA-OPI tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que
le permite estar más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

4,27 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,03900 €

Altres conceptes 4,23100 €

P-204 EM11Z125 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRA AE/SA-2S DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA según
norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C
(contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras
independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

40,92 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

Altres conceptes 40,53000 €

P-205 EM11Z126 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS VIGILADAS AE/SA-2SV DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN 54-18, que gestiona dos salidas supervisadas de relé. Especial para ejecutar dos
maniobras de evacuación independientes (sirenas, campanas, etc.) según y para qué hayan
sido configuradas desde la central en cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en
su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.

51,47 €
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- Consumo reposo 1 mA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 27 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

Altres conceptes 51,08000 €

P-206 EM11Z127 u MODULO ALGORITMICO para compuerta cortafuegos de GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según
norma EN 54-18, que gestiona la salida supervisada del relé final de carrera de la compuerta
cortafuegos. Especial para ejecutar maniobras según y para qué hayan sido configuradas
desde la central en cumplimiento de la norma de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en
su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
Inclou módulo, rele, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació, suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

49,48 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

Altres conceptes 49,09000 €

P-207 EM11Z130 u MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN 54-17:2004.
Unidad microprocesada que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 23
equipos máximo, determinado por normativa EN 54-14, creando sectores. Su función es la de
controlar la corriente que circula por el bucle y si esta se incrementa, sobrepas ando los
parámetros que tiene programados, abre la línea, aislando el resto del bucle
para que este siga funcionando.
Cuando la anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal
funcionamiento.
- Control de corriente bidireccional.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport,  posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

26,77 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

Altres conceptes 26,38000 €

P-208 EM11Z520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT AE/SA-T DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Detector de calor fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según Norma UNE EN 54-5 con
certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable
que gestiona dos parámetros de temperatura: Diferencial: Toma medidas del incremento de
temperatura en tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la decisión de
alarma de acuerdo con la programación hecha en cada caso.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

42,51 €

BM112520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT AE/SA-T DE GRUPO AGUILERA 34,34000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,39000 €

Altres conceptes 7,78000 €

P-209 EM11Z5RF M Cable resistent al foc 2x1,5mm2
Cable manega resistent al foc 3 hores per instal.lació de detecció d'incendis analogica,
polsadors alarmes, electroimans, sirenes exteriors i interiors de 2 x 1,5 mm2. amb aïllament,
trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90, segons

1,15 €
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norma UNE 23.007/2009 i UNE EN 50200, temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Per anar
muntat a l'interior d'un tub. Inclós ajudes de paleta, accesoris i elements de connexió i fixació.
instal·lat i connectat.

Altres conceptes 1,15000 €

P-210 EM12Z046 u CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLES AE/SA-CTL DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Central microprocesada algorítmica, fabricadas por AGUILERA ELECTRÓNICA y certificada
según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4, controla individualmente todos los
equipos que componen las instalaciones de detección de incendios. Central inteligente de
control de incendios con bus para conexión de 1 a 4 tarjetas AE/SA-CTL, cada tarjeta
controla 2 bucles algorítmicos direccionables de 125 equipos cada uno, a los que se conectan
los detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que
configuran la instalación. Capacidad de control de hasta 1000 equipos.
Para 250 equipos la central dispone de microprocesador independiente.
Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterías de emergencia.
Capacidad para dos baterías de 12V/7 Ah.
Medidas 500x390x145mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

1.560,86 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

Altres conceptes 1.560,13000 €

P-211 EM12Z047 u BATERÍAS DE EMERGENCIA  B/12-15 DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

91,96 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

Altres conceptes 91,23000 €

P-212 EM12Z048 u PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Dispositivo portátil indicado para programar el número de codigos de la identificación de
cada equipo algoritmico que permite:
- Grabar la dirección del equipo.
- Leer la dirección almacenada.
- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.
El proceso de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde la
propia central algorítmica.
- Con batería alcalina de 9V.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

97,07 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

Altres conceptes 96,34000 €

P-213 EM12Z049 u FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A ALGORIT AE/SA-FA DE GRUPO AGUILERA
O SIMILAR.
Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de indicaciones luminosas del estado general de
la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fusibles de salida según
norma EN 54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta
microprocesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado
permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

527,28 €
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BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

Altres conceptes 526,55000 €

P-214 EM12Z050 u TARJETA DE 2 BUCLES 2 HILOS DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad de control de 2 bucles algoritmicos, 125 equipos por bucle, capacidad 250 equipos.
Dispone de indicador luminoso para el control del crrecto funcionamiento y las
comunicaciones con los equipos y la Central.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
suport, programació, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

271,16 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,73000 €

Altres conceptes 270,43000 €

P-215 EM13Z321 u SIRENA ELECTRONICA CON FOCO EN 54-23 AE/V-ASFLXW DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN-54-23 para montaje en pared. Tipo
W-2.4-7.5.
Máxima altura de instalación 2,4 m, longitud de cobertura 7,5 m. Tecnología led que
garantiza una intensidad luminosa 0,4 lux/m2 en todo el área.
Nivel Sonoro 102dB(A)
Consumo máximo 37mA.
Protección IP65

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

84,03 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,65000 €

Altres conceptes 83,38000 €

P-216 EM13Z325 u SIRENA CON FOCO PARA EXTERIOR AE/V-ASFE DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena para exteriores con indicación luminosa de leds.
Protección: IP65
Dimensiones: 201 x 230 x 60 mm.
Peso: 1.10 Kg.
Alimentación: 12 - 30 Vcc
Consumo: 90mA a 24 Vcc
Potencia acústica: 95dB a 1 m
Frecuencia: 3.1 - 3.8Khz
Rango temperatura: 40ºC a 85ºC
Medidas exteriores: 210 x 230 x 60 mm.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,
módul, posta en marxa, ajust,... Muntat segons especificacions del fabricant.

36,05 €

Altres conceptes 36,05000 €

P-217 EM14Z1D4 u PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA ALGORIT AE/SA-PT DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR
Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un
interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (queda enclavada sin que
rompa), genera una señal de alarma en la central.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
- Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm

Inclou ajudes, connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació. Muntat segons especificacions del fabricant.

25,72 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,33000 €
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Altres conceptes 25,39000 €

P-218 EM14Z1D5 u BASE ALTA PARA PULSADOR 40 mm AE/V-PSBA DE GRUPO AGUILERA O SIMILAR

Inclou ajudes, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de connexió i
fixació. Muntat segons especificacions del fabricant.

1,45 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,03300 €

Altres conceptes 1,41700 €

P-219 EM151210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

39,16 €

BAWS1210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb polsador de des 30,42000 €

Altres conceptes 8,74000 €

P-220 EM23Z500 U Armari per equips de proteccio contra incendis tipus vertical, amb boca d'incendi Bie-25/20 m
i espai per extintor, polsador i alarma, de xapa pintada amb epoxi, per col·locar empotrat,
mides exteriors en mm. 555 de llarg x1360 d'alt x 250 ample, model F1-V de AQL-Anber S.A.
o equivalent, mides a confirmar segons fabricant, model a validar per la propietat i la DF,
amb:
- Boca d'incendis Bie-25/20 m. equipada de 25 mm de diametre, amb manega de 20 m de
longitud, segons normes UNE-23-403-89 i 23.091 i senyalització segons Decret 1403/1986
(BOE 8/7/86), porta abatible, guia per extracció manega, devanadera circular, boquilla, lanza
de 3 efectes, racord, valvula de bola i manometre.
- Modul armari per extintor amb porta abatible,
- Modul armari per polsador i alarma, (polsador exterior, alarma visual i acústica ubicada a
l'exterior fora de l'armari)

Inclos BIE-25, també totes les ajudes de paleta necesaries, cablejat electric, forats per
l'accionament des de l'exterior del polsador, forats per l'alarma, accesoris i elements de
fixacio  i connexió.
No inclou el extintor, la sirena ni el polsador d'alarma.

511,28 €

BM23Z500 u Armari per equips de proteccio contra incendis tipus vertical, amb boca d'incendi Bie-2 450,00000 €

Altres conceptes 61,28000 €

P-221 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

77,36 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 43,86000 €

BM3A1000 u Armario para extintor para montar superficialmente 29,13000 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,28000 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-222 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

127,60 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,28000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 81,85000 €

BM3A1000 u Armario para extintor para montar superficialmente 29,13000 €

Altres conceptes 16,34000 €

P-223 EM31U61J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

48,29 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,28000 €
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BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 43,86000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-224 EMD1Z005 U Detector IR Grau 2. doble mirall . Cobertura en ventall de 12 m d'abast. Cortina 20 m
opcional. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

38,67 €

BMD1Z005 u Detector ANAR Grau 2. doble mirall . Cobertura en ventall de 12 m d'abast. Cortina 20 34,00000 €

Altres conceptes 4,67000 €

P-225 EMD2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6. Inclou accessoris de
fixació i connexió. Instal·lat i connectat

17,89 €

BDM2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6 10,53000 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-226 EMD2Z007 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6, per actuar sobre
bunzidors de portes. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat

17,89 €

BDM2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6 10,53000 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-227 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub 1,11 €

BMD62420 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,57750 €

Altres conceptes 0,53250 €

P-228 EMSB32P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

19,61 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 4,11600 €

BMSB32P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 11,20000 €

Altres conceptes 4,29400 €

P-229 EMSB56P1 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

19,81 €

BMSB56P0 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 m 11,20000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 4,31200 €

Altres conceptes 4,29800 €

P-230 EMSB76P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1
mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

19,81 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 4,31200 €

BMSB76P0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC 11,20000 €

Altres conceptes 4,29800 €

P-231 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

17,75 €

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 10,52000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 2,94000 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-232 EMSBCWP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316
mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

20,39 €
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B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes quí 4,90000 €

BMSBCWP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x3 11,20000 €

Altres conceptes 4,29000 €

P-233 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt, muntada superficialment

27,01 €

BN316420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, 18,84000 €

Altres conceptes 8,17000 €

P-234 EN422677 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

44,23 €

BN422670 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e 40,14000 €

Altres conceptes 4,09000 €

P-235 EN422687 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre
brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

46,27 €

BN422680 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e 40,14000 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-236 EP134105 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic,
encastada

38,35 €

BP134100 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic 17,92000 €

Altres conceptes 20,43000 €

P-237 EP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu
econòmic, encastada

18,18 €

BP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu 11,95000 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-238 EP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de petaca incorporat. Diagrama polar
carioide. Banda de freqüències de 863-865 MHz (UHF). Selecció de fins a 16 canals (8
simultanis). Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz. Potència de portadora 20 mW.
Sistema de modulació PLL. Alimentació piles 2 x AA. Indicador de funcionament i de bateria
baixa. Inclou diadema, pantalla paravent i funda per a l'emissor. Compatible amb receptors
US-902DC i US-8001DC. Model OPTIMUS ref. PT850BC + CX504. Instal·lat i connectat.

195,21 €

BP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de petaca incorporat. Diagrama polar c 185,00000 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-239 EP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades d'àudio
seleccionables micro / línia amb alimentació phantom i equalització de tres bandes, 4
entrades de línia, 1 entrada de àudio amb prioritat, selectors de zona de sortida per a cada
entrada d'àudio, controls de volum independents per a totes les entrades i sortides d'àudio,
controls de to independents per a totes les sortides d'àudio i altaveu monitor amb selector de
zona i control de volum. L'equip es pot completar amb el pupitre microfònic PM-4Z que
permet enviar avisos en directe a qualsevol zona o als totes elles, i el comandament de
control mural WP-1 per ajustar a distància el volum de les sortides i / o connectar de forma
remota un micròfon o font d'àudio. Model OPTIMUS ref. PM-804

386,21 €

BP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4 entrades d'àudio selec 376,00000 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-240 EP31ZGYM u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de 100 V, 70 V, 50 V, o de baixa
impedància (4, 8 i 16 ohm). Disposa d'entrades de programa i de prioritat (0 dBu i 600 ohm),
amb control de volum independent. Incorpora la funció de seguretat d'avisos i circuits de

845,21 €
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protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i contra curtcircuit a la línia d'altaveus.
Connector RJ de connexió amb carta supervisora de línies. Ocupa 2 unitats d'altura en rack
de 19 ''. Model OPTIMUS ref. UP-367.r. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat.

BP31Z3R4 u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de 100 V, 70 V, 50 V, o de baixa imp 835,00000 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-241 EP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda d'UHF (863 - 865 *MHz), amb possibilitat
de 16 canals diferents (8 simultanis) i recepció *superheterodina amb diversitat (tecnologia de
síntesi PLL multicanal). Sensibilitat de recepció -107 dBm. Relació senyal soroll superior a
105 dB, THD inferior al 0,6%. Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz. Disposa de
pantalla multifunció LCD, controls de volum, d'engegada, selecció de canal i nivell de
silenciador. Sortides d'àudio independents (XLR3, simètrica) i de mescla (jack 6,35 mm,
asimètrica). Inclou dues antenes, alimentador i cable de connexió d'àudio. Acabat metàl·lic,
color gris plata. Dimensions 480 x 45 x 232 mm. Format per *rack estàndard de 19'', 1 unitat
d'altura. Model OPTIMUS ref. US-902DC o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

297,18 €

BP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda d'UHF (863 - 865 *MHz), amb pos 286,97000 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-242 EP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o desactivar tots els elements instal·lats en
l'armari-rack de megafonia. Ocupa 2 o d'altura. Model OPTIMUS xarxa. Z-45 o similar. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.

83,39 €

BP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o desactivar tots els elements instal·lats 77,16000 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-243 EP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD àudio/MP3, connector USB, en un xassís per
rack normalitzat de 19’’, d'1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. W115o similar. Inclou
accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i sconnectat.

493,80 €

BP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD àudio/MP3, connector USB, en un xas 431,00000 €

Altres conceptes 62,80000 €

P-244 EP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, coaxial de dues vies, de forma circular, de
6.5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 0.5´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 10 W RMS
de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 103 dB, muntat superficialment

109,04 €

BP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, coaxial de dues vies, de forma circular, 92,70000 €

Altres conceptes 16,34000 €

P-245 EP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS en línia de 100 V. Incorpora un woofer de
8´´ i un tweeter d'1´´. Té una sensibilitat de 91 dB SPL a 1 W, 1 m i 1 kHz, i una pressió
acústica màxima de 109 dB. La seva resposta en freqüència és de 60 a 18.000 Hz i la
freqüència de tall entre vies (Crossover) se situa en 3,5 kHz. Té unes dimensions de 260 x
450 x 250 mm i un pes de 7 Kg. Acabada en plàstic color negre. Muntatge mitjançant suport
orientable. Model OPTIMUS ref. BS-60BP o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat.

248,09 €

BP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS en línia de 100 V. Incorpora un wo 216,00000 €

Altres conceptes 32,09000 €

P-246 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de
coure / Pet més trena de coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica
lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

1,33 €

BP411240 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cint 0,71400 €

Altres conceptes 0,61600 €

P-247 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,36 €
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BP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 0,74550 €

Altres conceptes 0,61450 €

P-248 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de
llargària, col·locat

10,18 €

BP43C430 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 8,95000 €

Altres conceptes 1,23000 €

P-249 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

0,88 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'hal 0,27000 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-250 EP49Z010 m CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m. 0,61 €

BP49Z010 u CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m. 0,00000 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-251 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

21,76 €

BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector 17,04000 €

Altres conceptes 4,72000 €

P-252 EP73Z451 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de registres i emisió de
certificació pel distribuIdor oficial.

3,61 €

Altres conceptes 3,61000 €

P-253 EP74J511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 600 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

812,53 €

BP74J510 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, de 1200x6 771,68000 €

Altres conceptes 40,85000 €

P-254 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat

298,47 €

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena 135,07000 €

Altres conceptes 163,40000 €

P-255 EP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45 sense pantalla premontados model R&M
Freenet Cat6 o equivalent.
Construït en acer galvanitzat amb frontal d'ABS, lliure d'halògens (DIN/VDE 0472/815)
Sense cable de connexió a terra.
Amb safata portacables per evitar tensions mecàniques en les connexions.
Compatible amb el nivell 1 de seguretat R&M Freenet mitjançant els clip de colors per
Snap-In

133,24 €

BP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45 sense pantalla premontados model R 121,00000 €

Altres conceptes 12,24000 €

P-256 F219ZZPA m2 Reposició de paviment existent de qualsevol tipus, situats a la vorera, plaça, asfalt, rampes ...
que estigui afectat per les obres de recolocació de l'enllumenat exterior existent. De les
mateixes característiques, material, dimensions, color, que l'existent a la zona d'intervenció.
Inclou tots els materials auxiliars, capa de nivel·lació, morters, ciments, sorra, col·locat a truc
de maceta o el necessari, rejuntat de peces, beurada, polit, neteja de peces, eliminació de
restes i acabat del paviment fins aprovació de la DF.

32,76 €
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B219ZZPA m2 Reposició de paviment de vorera de panot o paviment existent de qualsevol tipus, situ 15,00000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,95550 €

B0111000 m3 Aigua 0,01880 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34833 €

Altres conceptes 16,43737 €

P-257 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de < 12 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per
a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

185,09 €

Altres conceptes 185,09000 €

P-258 F961C59A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb dos cantells amb
forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada

77,79 €

B9613590 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, p 57,76050 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 5,50922 €

Altres conceptes 14,52028 €

P-259 F9F5SG02 m Subministrament i col·locació de peces de formigó de forma rectangular 60x 30 cm i 3,5 cm
de gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts, col·locades en
perimetre de paviment repicat. S'inclou p.p. de talls de peces per adaptació en pilars i
muntants.

62,42 €

B9FA6333 m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x30 cm i 3,5 cm de gruix, de forma rectangular, 33,09600 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,32487 €

Altres conceptes 28,99913 €

P-260 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

51,00 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,23314 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 1,60020 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,17819 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,83476 €

Altres conceptes 39,15371 €

P-261 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

95,76 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,47273 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 43,43757 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 3,59940 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,68169 €

Altres conceptes 46,56861 €

P-262 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 40x40, de fosa ductil B-125 amb inscrició o logo
de l'Ajuntament de Terrassa, segons detall del plec de condicions de l'Ajuntament. Col·locat
amb morter

32,35 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 18,49000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,15616 €

Altres conceptes 13,70384 €

P-263 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 60x60, de fosa ductil B-125 amb inscrició o logo
de l'Ajuntament, segons detall del plec de condicions de l'Ajuntament. Col·locat amb morter

61,85 €
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B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,23423 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d 44,00000 €

Altres conceptes 17,61577 €

P-264 FHR0Z3E U Formació de dau de formigo segons especificacións del fabricant de la columna existent a
desplaçar, accesoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada.

136,62 €

BHR0Z3E1 u Formació de dau de formigo segons especificacións del fabricant de la columna existe 55,00000 €

Altres conceptes 81,62000 €

P-265 K166CC03 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir instal·lació
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

88,56 €

Altres conceptes 88,56000 €

P-266 K166CC04 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a descobrir estructura
existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

101,93 €

Altres conceptes 101,93000 €

P-267 K168CC01 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

53,47 €

Altres conceptes 53,47000 €

P-268 K168CC02 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir instal·lació existent, amb
mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.

71,02 €

Altres conceptes 71,02000 €

P-269 K211SG05 u Enderroc d'edificació de magatzem per a producte químic, amb estructura d'obra de fàbrica,
sense enderroc de fonaments, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

177,45 €

Altres conceptes 177,45000 €

P-270 K214SG01 m2 Enderroc de llosa en voladís de formigó armat, a mà i amb compressor i/o amb martell
pneumàtic, i càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

50,78 €

Altres conceptes 50,78000 €

P-271 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

620,92 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 15,58000 €

B0111000 m3 Aigua 5,64000 €

Altres conceptes 599,70000 €

P-272 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de diamant i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

693,91 €

B0111000 m3 Aigua 5,64000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 38,95000 €

Altres conceptes 649,32000 €

P-273 K215SG11 m2 Repicat de paviment, fins a descobrir la impermeabilització existent, sobre sostre de sala de
les instal·lacions, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

29,20 €

Altres conceptes 29,20000 €

P-274 K21ASG06 m2 Arrencada de full i bastiment de fusteries d'alumini amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor.

18,38 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-275 K21BSG02 u Arrencada d'escala metàl·lica formada per perfils UPN300 i religa, a mà i amb compressor i/o
amb martell pneumàtic, i càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

479,85 €
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Altres conceptes 479,85000 €

P-276 K21BSG03 m Desmuntatge de barana metàl·lica d'escala formada per platines de 100X8 mm cada 10 cm,i
muntants, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

12,99 €

Altres conceptes 12,99000 €

P-277 K21BSG04 m2 Arrencada de reixa metàl·lica tipus simple torsió, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual o mecànica sobre camió o contenidor.

6,08 €

Altres conceptes 6,08000 €

P-278 K21CSG07 m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusteria d'alumini, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

6,94 €

Altres conceptes 6,94000 €

P-279 K21FSG08 u Arrencada de tubs muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

199,25 €

Altres conceptes 199,25000 €

P-280 K21FSG09 u Formació de forats en tancament prefabricat de formigó de façana existent i interior de
piscina format per tancament de plaques de guix laminat enrajolat o pintat, per a posterior
col·locació de platines en els pilars. S'inclou medis auxiliars per treballs en alçada. S'nclou
càrrega manual de runa o mecànica sobre camió o contenidor

750,58 €

Altres conceptes 750,58000 €

P-281 K21FSG10 u Desmuntatge de reixa de ventilació i panell de façana on s'ubica, amb mitjans manuals i
mecànics, i acopi en obra per a posterior muntatge.

210,35 €

Altres conceptes 210,35000 €

P-282 KAVVSG05 u C01. Tendal vertical guiat amb cables dac'er inoxidable, accionament elèctric amb motors
mecànics (MO) per a accionar amb pulsador des de interior amb el polsador interior, realitzat
amb teixit SOLTIS 96 o equivalent de color a definir per a la DF microperforat format per fils
de polièster, amb comportament tèrmic per a detenir la calor i radiació solar (95%), que
permet el pas de llum i visibilitat a l'exterior. S'inclouen ferratges, elements de subjecció i
remats, així com la instal·lació elèctrica i de l'automatisme MATTE per al seu ús.

698,85 €

BAVVSOL96 m2 Tendal vertical guiat amb cables dac'er inoxidable, accionament elèctric amb motors m 457,65000 €

Altres conceptes 241,20000 €

P-283 M9RHSG03 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic
amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de
runes a l'abocador

231,73 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,33800 €

B9H21100 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del 158,00000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 2,42730 €

Altres conceptes 70,96470 €

P-284 PPAUZSBR PA Partida alçada d'abonament integra pel materia i treball de connexió de brunzidor i contactes
magnetics portes a circuit de força més pròxim. Inclou cablejat, canaletes, accessoris de
fixació i connexió.

80,00 €

Sense descomposició 80,00000 €

P-285 PPAUZSE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels de connexionat de punts de detecció i seguretat a
centraleta existent. Inclou configuració i comprovació del correcte funcionament del sistema.

140,00 €

Sense descomposició 140,00000 €

P-286 PPAUZTE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de connexionat de punts RJ-45 de la zona
ampliada a rack existent.

125,00 €
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Sense descomposició 125,00000 €

P-287 PPSEGSAL pa Seguretat i Salut 6.075,00 €

Sense descomposició 6.075,00000 €

P-288 XPAUU175 PA Emplet, peça especial per acoplar nova canonada PVC de diam 125 a canonada existent de
PVC de 300-400.
Inclou treballs necessaris, ajudes de paleta, accessoris i peces especials per connexió.

65,00 €

Sense descomposició 65,00000 €

P-289 XPAUU199 PA Partida alçada abonament integra pels treballs i accessoris necessaris per les diferents
connexions de la nova xarxa de sanejament a la xarxa de sanejament existent. Inclòs
connexionat de trams vistos, encastats, passatubs necessaris, ajudes de paleta, accessoris,
suport canononades, colzes, reposició d'elements, peces especials per connexió,
comprovació estanqüeitat... fins deixar la instal·lació acabada i en funcionament segons el
CTE DB HS5 d'evacuació d'aigües.

350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-290 XPAUUINC PA Partida alçada d'abonament intrega per les feines de connexionat de la nova instal·lació de
BIEs a la xarxa existent. Inclou treballs de buidat i omplerta de la instal·lació en cas
necessari, ajudes de paleta, accesoris i elements necessaris per deixar la instal·lació
totalment operativa.

150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-291 XPAUZFR0 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de connexionat de la nova instal·lació de
fontaneria a la xarxa existent. Inclou injerto, peça especial de connexionat entre la nova xarxa
i la existent segons diam, ajudes de paleta, peces especials, colzes, proves d'estanqüeitat, ...
fins deixar tota la instal·lació de fontaneria operativa.

180,00 €

Sense descomposició 180,00000 €
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Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 01 Treballs previs i enderrocs

Titol 4 01 Enderrocs

1 K214SG01 m2 Enderroc de llosa en voladís de formigó armat, a mà i amb compressor
i/o amb martell pneumàtic, i càrrega manual o mecànica de runa sobre
camió o contenidor. (P - 270)

50,78 40,200 2.041,36

2 K214U080 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb fil de
diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(P - 272)

693,91 4,500 3.122,60

3 K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 271)

620,92 0,000 0,00

4 K21BSG02 u Arrencada d'escala metàl·lica formada per perfils UPN300 i religa, a
mà i amb compressor i/o amb martell pneumàtic, i càrrega manual o
mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 275)

479,85 1,000 479,85

5 K21BSG03 m Desmuntatge de barana metàl·lica d'escala formada per platines de
100X8 mm cada 10 cm,i muntants, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 276)

12,99 21,000 272,79

6 K21BSG04 m2 Arrencada de reixa metàl·lica tipus simple torsió, amb mitjans manuals
i mecànics i càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. (P -
277)

6,08 15,600 94,85

7 K211SG05 u Enderroc d'edificació de magatzem per a producte químic, amb
estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor. (P - 269)

177,45 1,000 177,45

8 K21ASG06 m2 Arrencada de full i bastiment de fusteries d'alumini amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual o mecànica sobre camió o
contenidor. (P - 274)

18,38 24,750 454,91

9 K21CSG07 m2 Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusteria d'alumini, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. (P - 278)

6,94 24,750 171,77

10 K21FSG08 u Arrencada de tubs muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 279)

199,25 1,000 199,25

11 K21FSG09 u Formació de forats en tancament prefabricat de formigó de façana
existent i interior de piscina format per tancament de plaques de guix
laminat enrajolat o pintat, per a posterior col·locació de platines en els
pilars. S'inclou medis auxiliars per treballs en alçada. S'nclou càrrega
manual de runa o mecànica sobre camió o contenidor (P - 280)

750,58 1,000 750,58

12 K21FSG10 u Desmuntatge de reixa de ventilació i panell de façana on s'ubica, amb
mitjans manuals i mecànics, i acopi en obra per a posterior muntatge.
(P - 281)

210,35 1,000 210,35

13 K215SG11 m2 Repicat de paviment, fins a descobrir la impermeabilització existent,
sobre sostre de sala de les instal·lacions, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 273)

29,20 20,000 584,00

TOTAL Titol 4 01.00.01.01 8.559,76

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 01 Treballs previs i enderrocs

Titol 4 02 Retirada de mobiliari i material

EUR
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1 F21H1C41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de < 12 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 257)

185,09 2,000 370,18

TOTAL Titol 4 01.00.01.02 370,18

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 01 Treballs previs i enderrocs

Titol 4 03 Cales de localització de serveis

1 K168CC01 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(P - 267)

53,47 1,000 53,47

2 K168CC02 u Cala en paviment existent, i retirada de la subbase fins a descobrir
instal·lació existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat posterior.
(P - 268)

71,02 1,000 71,02

3 K166CC03 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a
descobrir instal·lació existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat
posterior. (P - 265)

88,56 1,000 88,56

4 K166CC04 u Cala d'inspecció en paret o mur existent amb mitjans manuals, fins a
descobrir estructura existent, amb mitjans manuals. S'inclou el tapat
posterior. (P - 266)

101,93 1,000 101,93

5 E31B300X u Cala d'inspecció de fonament existent a l'extrem del mur de la rampa.
Execució dels mitjans mecànics i/o manuals fins a identificar la posició
i tamany de l'encepat existent. (P - 22)

400,00 1,000 400,00

6 E31B30XX u Cala d'inspecció de prefabricat de façana a la zona de recolzament de
la nova estructura amb els pilars existents. S'identificaran la ferradura
de fixació dels prefabricats en els pilars existents. (P - 23)

250,00 4,000 1.000,00

TOTAL Titol 4 01.00.01.03 1.714,98

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 02 Moviment de terres

1 E222142X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 3 m de fondària, en terreny segons
Informe Geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió (P - 4)

8,18 9,218 75,40

2 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 5)

2,76 38,510 106,29

3 E213335X m3 Enderroc de solera existent (paviment i solera) de formigó armat, de
fins a 30cm de gruix, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P -
1)

110,13 2,784 306,60

4 E2135353 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió (P - 2)

96,32 0,780 75,13

5 E2R4503X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de més de 5 i fins a 10 km. Inclou tot tipus de feines i medis auxiliars
complementaris derivats de l'excavació a l'interior del solar sota

6,98 13,927 97,21

EUR
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apuntalaments provisionals i condicionats per les rampes provisionals.
(P - 9)

6 E2R6423X m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km.
Inclou tot tipus de feines i medis auxiliars complementaris derivats de
l'excavació a l'interior del solar sota apuntalaments provisionals i
condicionats per les rampes provisionals. (P - 12)

8,13 4,861 39,52

7 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 14)

3,54 13,927 49,30

8 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 13)

13,04 4,861 63,39

TOTAL Titol 3 01.00.02 812,84

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 03 Estructura

Titol 4 01 Fonaments i contenció de terres

1 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 25)

2.228,89 1,000 2.228,89

2 E3D16CAX m Execució de micropilons autoperforants de 200 mm de diàmetre, armat
amb tub d'acer de 560 N/mm2 de límit elàstic tipus
TITAN-ISCHEBECK 73/56 (amb maniguets roscats) i injecció
repetitiva amb beurada de ciment CEM I42,5 R. Inclou xapa i femella
de connexió (cap del micropilot).
Inclou part proporcional de perforació en elements de formigó armat o
en fonamentació existent. (P - 24)

71,38 30,000 2.141,40

3 E3DZB01X m Enderroc i talls de cap de micropiló de 200 mm de diàmetre (P - 26) 12,93 1,200 15,52

4 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 20)

104,31 8,200 855,34

5 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 21)

1,21 475,600 575,48

TOTAL Titol 4 01.00.03.01 5.816,63

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 03 Estructura

Titol 4 02 Estructura

1 E4521AH4 m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 36)

114,48 2,610 298,79

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 38)

1,38 307,980 425,01

3 E4D2DA26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de
pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 6
m, per a deixar el formigó vist (P - 41)

32,80 19,350 634,68

4 E45918C4 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba (P - 37)

108,30 33,618 3.640,83

EUR
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5 E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P
- 39)

1,34 700,375 938,50

6 E4B9M6CC m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm
6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 40)

5,52 280,150 1.546,43

7 E4LM1A2X m2 Muntatge de sostre amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat tipus
HIANSA-MT-76 d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de nervis i
76 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia
de 111 cm4 per a formació de forjat mixte.
Inclou formació de tapes laterals i frontals amb peces especials de
xapa plegada (2mm), formació de pasos d'instal.lacions, fixacions als
perfils per garantir l'estabilitat completa abans i durant el formigonat a
qualsevol alçada, i tot tipus de feines i materials auxiliars. (P - 42)

27,75 280,150 7.774,16

8 E4Z1CM2X ud Subministrament i execució de connector metàl.lic tipus
NELSON-BEARCAT diàmetre 13mm (h=100mm) per a forjat mixte.
Inclou tot tipus d'accessoris, treballs i materials adicionals per deixar
la partida llesta abans i després del formigonat. (P - 46)

6,00 535,000 3.210,00

9 E44P275X kg Acer S 275-JR, en perfils laminats, formats per peça simple, sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN,L,T.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35
micres compatible amb el tractament ignífug, treballat al taller i
col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou
formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les
unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons detalls).
(P - 32)

1,56 25.345,210 39.538,53

10 E441235X kg Acer S 275-JR, en perfils conformats en fred, foradats, formats per
peça simple, sèrie rodó, quadrat, rectangular.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-st28 (Euroquímica) de 35
micres compatible amb el tractament ignífug, treballat al taller i
col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou
corbatura del perfil en cas necessari. Inclou formació de perforacions.
Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions (cargols, femelles,
arandelles, etc, segons detalls) (P - 27)

1,70 15.162,377 25.776,04

11 E44X275X kg Acer S 275-JR, en xapes, platines, platabandes i rodons.
Inclou imprimació anticorrosiva tipus M1-ST28 (Euroquímica) de 35
micres compatible amb el tractament ignífug, treballat al taller i
col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons projecte. Inclou
formació de perforacions. Inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les
unions (cargols, femelles, arandelles, etc, segons detalls) (P - 35)

1,78 3.997,447 7.115,46

12 E7D214XX u Formació de passos a façana de l'edifici existent mitjançant tall de
panell prefabricat mitjançant disc i/o trepant segons indicacions en
plànols E04, E07, E08 i E09. Inclou tot tipus de mitjans auxiliars,
materials i mà d'obra per realitzar l'obertura, retirada de brossa i deixar
el detall segons indicacions en plànols de projecte. (P - 68)

315,00 6,000 1.890,00

13 E44WTMXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSA M16,
segons detalls en projecte. Inclou subministrament, col.locació i tot
tipus de feines i materials auxiliars. (P - 33)

14,00 48,000 672,00

14 E44WTXXX u Formació d'ancoratges amb tacs mecànics tipus HILTI-HSL3 M12 a
M20, segons detalls en projecte. Inclou subministrament, col.locació i
tot tipus de feines i materials auxiliars. (P - 34)

18,00 133,000 2.394,00

15 E4Z1181X m2 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir (P - 44)

343,11 0,048 16,47

16 E4Z1121X m2 Làmina de neoprè de 8 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir (P - 43)

173,75 1,500 260,63

17 E4Z1SIKX l Morter sense retraccions tipus SIKAGROUT per a reblens de bases de
pilars, retacats de bigues i pilars o reblè de perforacions. Inclou part
proporcional de neteja prèvia de superficies amb doll d'aire
(compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida. (P -
47)

2,99 15,000 44,85

18 E4Z1C8TX u Subministrament i col.locació de connectors roscats d'acer A8t de
24mm de diàmetre i fins a 100cm de longitud.
Inclou formació de la perforació amb barrina de 25mm,
subministrament i col.locació de resina HILTI HIT-RE-500 i treballs de

15,21 52,000 790,92

EUR
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neteja prèvia de superfícies o perforacions amb doll d'aire
(compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida. (P -
45)

19 E4Z1SIXX l Reomplerts amb resina 'SIKADUR-42' per encamisats. Inclou part
proporcional de neteja prèvia de superficies amb doll d'aire
(compressor) i totes les feines auxiliars per deixar llesta la partida. (P -
48)

9,16 60,000 549,60

20 E7D69TKX m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 500 µm a 2200 µm, segons detall D25 (E03) (P - 69)

27,35 425,699 11.642,87

21 E7D2142X m2 Aïllament de gruix 2.5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
metàl.lics. (P - 67)

12,47 328,308 4.094,00

22 E7C2YCD0 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat
de 20 mm de gruix i 100 mm d'amplària, col·locat adherit (P - 66)

2,58 88,400 228,07

TOTAL Titol 4 01.00.03.02 113.481,84

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 01 Cobertes

1 E545SG03 m2 Subministrament i col.locacio de sistema de coberta sandwich
mitjancant la col.locacio de perfil metal.lic interior Eurobase 48
(4.250.48) de Europerfil o equivalent, en 0,7 mm de gruix, perfilat en
base  dfacer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir
segons DF (acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons
assajos fitxes tecniques del fabricant), fixat directament a estructura
metal.lica existent, amb separacio entre recolzaments segons tabulats
de carregues del fabricant i carregues del CTE; mes col.locacio de
perfils separadors tipo Z de 100 mm. d'alcada en acer galvanitzat
disposats a 45o, mes aillament termic a base de panell rigid Euroaillant
PIR velo/velo de 100 mm. de gruix. Perfil exterior Eurodesign 51/470
de Europerfil o equivalent, en 0,6 mm. de gruix, perfilat en base  dfacer
galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus
(EP.C2.01) o equivalent en color Standard a definir segons DF
(acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos
fitxes tecniques del fabricant), engatillat a 180º sobre clips mobils
galvanitzats KR24 fixats al perfil Z separador. Inclos barrera de vapor,
juntes d'estanquitat, fixaxions i elements auxiliars. Per a cobertes amb
pendents superiors al 2 %. Segons normes CTE y QTG. (P - 51)

85,50 281,050 24.029,78

2 E5Z2SG04 m Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22
mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309,
reacció al foc D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat amb
fixacions mecàniques,per folre de biga metàl·lica com a base de xapa
de minvell. (P - 52)

12,77 52,100 665,32

3 E5ZDSG05 m Remat per a minvell amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base  d'acer
galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estandard a definir segons DF
(acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos
fitxes tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols de
detall.  (P - 56)

25,38 88,400 2.243,59

4 E8J9SG06 m Remat per a coronament amb xapa de 0,6 mm de gruix, en base
 d'acer galvanitzat i  Pre]lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda

plus (EP.C2.01) o equivalent en color estandard a definir segons DF
(acompleix exigencies de la norma  UNE]EN 10169 segons assajos
fitxes tecniques del fabricant), instal.lats segons disseny en planols de
detall. Segonsm normes CTE y QTG. S'inclou base amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 22 mm de
gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc

34,25 51,900 1.777,58

EUR
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D-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, i col·locat. (P - 80)

5 E5ZJSG08 m Subministrament i col·locació de canal sandwich amb xapa inferior de
1,00 mm. de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en
revestiment de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en
color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant), mes
aïllament placa llana de roca de 100 mm.i col·locació xapa superior de
0,6 mm de gruix, en base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment
de Europerfil Esmeralda plus (EP.C2.01) o equivalent en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal·lats segons disseny en plànols de detall. Segons normes CTE y
QTG. (P - 58)

55,20 36,500 2.014,80

6 E5ZFU001 u Gàrgola amb reixeta, de PVC i D 25 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques (P - 57)

17,15 2,000 34,30

7 E5Z2SG07 m Execució de cobriment de passadís exterior, format per tauler
contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, per a ambient humit
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb fixacions
mecàniques i cobert per planxa d'acer plegada amb acabat prelacat.
S'inclou aïllament tèrmic. Partida acabada segons plànol de detall. (P -
53)

61,15 36,500 2.231,98

8 EB71SG09 u Execució de linia de vida formada per cable d'acer inoxidable 316, de
10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements
de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. S'inclou els terminals i
elemenst intermitjos, així com la homolgació. (P - 97)

1.234,63 1,000 1.234,63

9 E442SG05 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de la canal de coberta. (P -
29)

22,02 36,500 803,73

TOTAL Titol 4 01.00.04.01 35.035,71

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 02 Tancaments i divisòries

1 E652SG01 m2 Tapat de forats en tancament de piscina, refent l'envà de plaques de
guix laminat existent. (P - 64)

730,71 1,000 730,71

2 E618SG02 m2 Tapat de forat de façana amb formació de paret de tancament per a
revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari, i
recol·locació de reixa de ventilació. (P - 60)

325,28 1,000 325,28

3 E618SG03 u Execució d'edificació de magatzem per a producte químic, format per
paret per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x150x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari,
acabat arrebossat a bona vista amb morter de ciment per a ús corrent
(GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat per
ambdues cares. S'inclou formació de sostre. (P - 61)

1.112,84 1,000 1.112,84

4 E612BR1S m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant (P - 59)

28,99 31,310 907,68

5 E652245R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A)
a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.K/W (P - 63)

47,13 68,250 3.216,62

EUR
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6 E83E2JGD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 71)

34,33 106,640 3.660,95

7 E83E2JHD m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants cada 600 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques
tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P - 72)

36,70 49,600 1.820,32

8 E442SG06 m Perfil tubular d'acer galvanitzat per suport de l'extrasdossat de plaques
de cartró guix. (P - 30)

12,97 72,000 933,84

9 E652238R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 146 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W (P - 62)

66,25 1,000 66,25

10 E83E8J6D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P -
73)

43,84 1,000 43,84

11 E83E8J7D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 95 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb
2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca (P -
74)

47,14 1,000 47,14

TOTAL Titol 4 01.00.04.02 12.865,47

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 04 Paviments

1 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 81)

7,56 281,050 2.124,74

2 E9P16D96 m2 Paviment vinílic, decoratiu, flexible, format per una capa d'ús
transparent amb un gruix de 0,7 mm, d'un film decorat i d'una subcapa
compacta, grup T d'abrasió, classificat 34-43 segons EN 685, dotat de
tractament de superfície PUR, subministrat en lloseta de 610x610 mm
i 2,5 mm de gruix, serie mineral model PARKER STATION de
GERFLOR o equivalent col·locat amb adhesiu acrílic estes amb
espàtula dentada A2, i posterior presió manualment amb planxa de
suro i apretant tota la superfici amb un rodet de 50 kg en acabar la
instal·lació de tota la superficie. (P - 83)

29,48 281,050 8.285,35

3 E9Z5SG02 m Tapajunts de paviment, amb perfil d'alumini de 62 mm d'amplada i 5
mm d'alçada model ROMUS rampa d'accés 2,8 mm, col·locant amb
fixacions mecàniques segons indicacions del fabricant. (P - 86)

47,51 14,600 693,65

4 E9S1SG01 u Plataforma de seguretat antilliscant de 2,55 cm de llargada, format per
planxes perforades d'acer galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen
subjeccions i fixacions, talls i remats amb trobades, tot per a deixar el
paviment totalment acabat i col·locat.  (P - 84)

53,07 32,000 1.698,24

EUR
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5 E9S1SG02 u Plataforma de seguretat antilliscant de 1,57 cm de llargada, format per
planxes perforades d'acer galvanitzat i pintat o equivalent. S'inclouen
subjeccions i fixacions, talls i remats amb trobades, tot per a deixar el
paviment totalment acabat i col·locat.  (P - 85)

43,07 91,000 3.919,37

TOTAL Titol 4 01.00.04.04 16.721,35

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 05 Fusteria interior i exterior

Titol 5 01 Fusteria Alumini

1 EAF8SG01 u F01. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62
Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de pont tèrmic
u=2.575 W/m2K , col·locada sobre bastiment de base, format per una
fulla batent, i dues parts fixes per a un buit d'obra aproximat de
243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant
Climaguard Premium o equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de
16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma
EN. S'inclouen manetes, pany de cop i clau ferratges, premarc i remats
perimetrals per a deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament.
(P - 89)

2.298,98 1,000 2.298,98

2 EAF8SG02 u F02. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62
Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de pont tèrmic
u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per fixe
per a un buit d'obra aproximat de 243x318 cm, elaborada amb perfils
de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant Climaguard Premium o
equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4
mm de gruix col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini
o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma EN. S'inclouen premarc i
remats perimetrals per a deixar el tancament col·locat i instal·lat
correctament. (P - 90)

2.087,73 7,000 14.614,11

3 EAF8SG03 u F03. Tancament d'alumini anoditzat plata mate AR62
Thermiabarcelona o equivalent amb trencament de pont tèrmic
u=2.575 W/m2K, col·locada sobre bastiment de base, format per una
fulla oscilant, i dues parts fixes per a un buit d'obra aproximat de
243x318 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant
Climaguard Premium o equivalent 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de
16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC, amb una U 1,1 W/m2K segons norma
EN. S'inclouen manetes, ferratges, premarc i remats perimetrals per a
deixar el tancament col·locat i instal·lat correctament. (P - 91)

2.302,35 6,000 13.814,10

4 E442SG04 m Premarc per fusteries d'alumini realitzat amb tub d'acer galvanitzat i
lacat, col·locat a l'obra amb cargols. (P - 28)

17,46 33,600 586,66

5 KAVVSG05 u C01. Tendal vertical guiat amb cables dac'er inoxidable, accionament
elèctric amb motors mecànics (MO) per a accionar amb pulsador des
de interior amb el polsador interior, realitzat amb teixit SOLTIS 96 o
equivalent de color a definir per a la DF microperforat format per fils de
polièster, amb comportament tèrmic per a detenir la calor i radiació
solar (95%), que permet el pas de llum i visibilitat a l'exterior.
S'inclouen ferratges, elements de subjecció i remats, així com la
instal·lació elèctrica i de l'automatisme MATTE per al seu ús. (P - 282)

698,85 14,000 9.783,90

EUR
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TOTAL Titol 5 01.00.04.05.01 41.097,75

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 05 Fusteria interior i exterior

Titol 5 02 Fusteria d'acer

1 EASASG01 u F04. Realització de porta d'evacuació formada per un marc perimetral
metàl·lic de perfils en L 40x40x3 mm, fulla de tauler de DM ignifug de
16 mm i folrada amb panells sandvitxx iguals a façana, S'inclou barra
antipànic amb sistema d'accionament per pressió, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, ,
pany i pintura interior de la fullla. (P - 92)

830,94 2,000 1.661,88

TOTAL Titol 5 01.00.04.05.02 1.661,88

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 06 Serralleria

1 EB32SG01 m Subministrament i col·locació de reixa model RITMO DOBLE HILO o
equivalent, SZ+RAL formada per
- BASTIDORS: fabricats amb malla electrosoldada 200x50mm i
filferros de Ø6/5/6mm.
- POSTES: tipus Ritmo o equivalent de 1,2mm de gruix, fabricats amb
xapa de caracteristiques mecàniques segons norma EN-10142..
- ALÇADA: 2 m
- DISTANCIA ENTRE EIXOS DE POSTES: 2m 53 cm
- ACABAT BASTIDORS: Galvanitzat en Zn 40-80 g/m2 més plastificat
Protecline® RAL
- ACABAT POSTES: Galvanizat en calent tipus SZ-275 més plastificat
Protecline® RAL 7016
S'inclou el muntatge dels bastidors i la seva fonamentació. (P - 96)

58,06 40,000 2.322,40

2 EABGSG02 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent modelo
FUERTE o equivalent formada per marc de perfil rectangular i barrots
de perfil quadrat, de mides 1m d'amplada y 2m alçada, acabada en
acer galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat Protecline® RAL
7016. S'inclouen les corresponents columnes de subjecció, els perns
regualbles i el pany, així com la fonamentació per a les columnes de
subjecció de la porta.
(P - 87)

694,62 1,000 694,62

3 EABGSG03 u Subministrament i col·locació de porta metàl·lica batent de dues fulles
modelo FUERTE o equivalent formada per marc de perfil rectangular i
barrots de perfil quadrat, de mides 2m d'amplada y 2m alçada,
acabada en acer galvanitzat en calent tipus Z-275 més plastificat
Protecline® RAL 7016. S'inclouen les corresponents columnes de
subjecció, els perns regualbles i el pany, així com la fonamentació per
a les columnes de subjecció de la porta. S'inclouen les corresponents
columnes de subjecció, els perns regualbles i el pany, així com la
fonamentació per a les columnes de subjecció de la porta.
(P - 88)

944,25 1,000 944,25

4 EB12SG04 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de tub de 50 mm de
diàmetre, muntants formats per passamà de 50 X 10 mm cada 96,5 cm
soldata a platines de 120x120 cm, amb alçada de barana total de 60,5
cm. Barana fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella, segons plànols de detall de projecte. (P - 93)

158,56 2,000 317,12

EUR
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5 EB12SG05 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per brèndoles de platines de
40X10 mm separades cada 9 cm, travesser superior de xapa en forma
de L de 130X60 mm i 10 mm de gruix, i travesser inferior de platina de
50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm soldats a bigues de
l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal alifàtic prèvia impirmació i
acabat amb dues capes de 30-40 micres de gruix. Partida totalent
acabada. (P - 94)

228,36 27,700 6.325,57

6 EB12SG06 m Barana d'acer galvanitzat pintat , formada per travesser superior de
xapa en forma de L de 130X60 mm i 10 mm de gruix, i travesser
inferior de platina de 50X10 mm, i muntants de platina 40X10 mm
soldats a bigues de l'escala. S'inclou el pintat amb esmalt Polijal
alifàtic prèvia impirmació i acabat amb dues capes de 30-40 micres de
gruix. Partida totalent acabada. (P - 95)

70,49 27,700 1.952,57

TOTAL Titol 4 01.00.04.06 12.556,53

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 08 Falsos sostres

1 E447SG01 m Formació de subestructura per subjecció del cel ras, composada per
perfils d'acer galvanitzat tubular foradat de 50X25x3 mm en Acer
S355J2H segons UNE-EN 10210-1, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques i soldadura, en bigues
estructurals. (P - 31)

11,65 255,500 2.976,58

2 E865SG02 m Tapat de forats de xapa grecada sobre biga metàl·lica. Format per un
tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2,
d0, tallat a mida i seguint la forma de la xapa, col·locat fixacions
mecàniques en biga metàl·lica existent per amdues cares. S'inclou
l'aïllament acústic dins dels forats amb  (P - 77)

80,44 8,000 643,52

3 E535SG03 m2 Subministrament i col·locació en horitzontal per fomració de cel ras, de
Panell Sandwich arquitectònic Etna 1000 PUR de Europerfil o
equivalent amb marcatge CE, de 40 mm de gruix i ample 1000, format
per xapa exterior d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix en revestiment
de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color
estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant);
aïllament intermedi de 40 mm de gruix amb nucli de Poliuretà PUR,
sense CFC´s; xapa interior d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix en
revestiment de Europerfil Esmeralda Plus (EP.C2.01) oequivalent en
color estàndard a definir segons DF (acompleix exigències de la norma
UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del fabricant),
instal•lat sobre subestructura anivellada i aplomada existent, fixada a
estructura d'acer galvanitzat formada per tubs 40x70 mm, amb
separació entre recolzaments segons taules de càrregues del fabricant
i càrregues del CTE. Segons normes CTE y QTG. (P - 50)

51,81 281,050 14.561,20

4 E5ZDSG02 m Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa,
cantonades, coronacións, etc...) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en
base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en
plànols de detall. Segons normes CTE y QTG. (P - 54)

25,00 88,400 2.210,00

5 E843223F m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte
(A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un sentit acer
galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb
omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils

34,67 255,500 8.858,19

EUR
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secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 75)

6 E843SG04 m Tabica per cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb
cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D
segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un sentit
acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb
omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 76)

34,67 36,500 1.265,46

TOTAL Titol 4 01.00.04.08 30.514,95

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 09 Acabats verticals

Titol 5 02 Revestiments

1 E535SG01 m2 Subministrament i col·locació en vertical de Panell Sandwich
arquitectònic Etna 1000 PUR de Europerfil amb marcatge CE, de 40
mm de gruix i ample 1000, format per xapa exterior d'acer galvanitzat
de 0,7 mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos
fitxes tècniques del fabricant); aïllament intermedi de 40 mm de gruix
amb nucli de Poliuretà PUR, sense CFC´s; xapa interior d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix en revestiment de Europerfil Esmeralda
Plus (EP.C2.01) en color estàndard a definir segons DF (acompleix
exigències
de la norma UNE-EN 10169 segons assajos fitxes tècniques del
fabricant), instal•lat sobre subestructura anivellada i aplomada existent,
fixada directament o mitjançant sistema ajustable a estructura principal
existent, amb separació entre recolzaments segons taules de
càrregues del fabricant i càrregues del CTE. Segons normes CTE y
QTG. (P - 49)

51,26 63,550 3.257,57

2 E5ZDSG02 m Subministrament i col·locació de remateria general (peus de planxa,
cantonades, coronacións, etc...) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en
base d’acer galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil
Esmeralda Plus (EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir
segons DF (acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons
assajos fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en
plànols de detall. Segons normes CTE y QTG. (P - 54)

25,00 47,400 1.185,00

3 E5ZDSG03 m Subministrament i col·locació de remats de forats de chapa (portes,
finestres, etc...) amb xapa de 0,7 mm de gruix, en base d’acer
galvanitzat i Pre-lacat en revestiment de Europerfil Esmeralda Plus
(EP.C2.01) o equivalent en color estàndard a definir segons DF
(acompleix exigències de la norma UNE-EN 10169 segons assajos
fitxes tècniques del fabricant), instal·lats segons disseny en plànols de
detall. Segons normes CTE y QTG. (P - 55)

30,00 14,000 420,00

TOTAL Titol 5 01.00.04.09.02 4.862,57

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 04 Arquitectura

Titol 4 09 Acabats verticals

Titol 5 03 Pintures

EUR
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1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 78)

4,38 202,740 888,00

2 E89BMAP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 10 cm,
amb esmalt martelé, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat (P - 79)

21,24 1,000 21,24

TOTAL Titol 5 01.00.04.09.03 909,24

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 01 Xarxa de sanejament

Titol 5 01 Distribució

1 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 102)

17,47 12,000 209,64

2 ED111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 103)

21,45 2,000 42,90

3 ED7FBB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P -
106)

28,29 42,000 1.188,18

4 ED5ZZJS u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat
amb sortida vertical connexió 90 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada dins la canal dfe coberta, amb morter per a ram
de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ). Inclou ajudes de paleta, accesoris
de fixació i connexió.

(P - 105)

89,03 4,000 356,12

5 EF22ZB12 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura per protecció de baixant de PVC
vist, de 3´´ de diametre (DN= 80 mm), amb grau de dificultat mitjà i
col·locat protegint el tub. Inclou ajudes, accessoris, abraçadores,
soportacions a parets, pilars,...  (P - 121)

64,13 6,000 384,78

6 E7DZF2C1 u Collarí de sectorització EI-120 per baixant de PVC de diam. 125 mm
de diàmetre a través de parets i sostres, amb abraçadora formada per
anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols. Inclou ajudes,
accessoris, certificats, assatjos i tota la documentació relativa a la seva
instal·lació.
(P - 70)

55,40 1,000 55,40

TOTAL Titol 5 01.00.05.01.01 2.237,02

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 01 Xarxa de sanejament

Titol 5 02 Recollida condensats Unitats Interiors Clima

1 ED11ZB10 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 25 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 104)

12,67 26,000 329,42

EUR
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2 ED111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 98)

13,01 18,000 234,18

3 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 99)

13,36 2,000 26,72

4 ED111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 100)

14,20 14,000 198,80

5 ED111B51 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 101)

15,99 8,000 127,92

TOTAL Titol 5 01.00.05.01.02 917,04

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 01 Xarxa de sanejament

Titol 5 03 Varis

1 XPAUU175 PA Emplet, peça especial per acoplar nova canonada PVC de diam 125 a
canonada existent de PVC de 300-400.
Inclou treballs necessaris, ajudes de paleta, accessoris i peces
especials per connexió.
(P - 288)

65,00 1,000 65,00

2 XPAUU199 PA Partida alçada abonament integra pels treballs i accessoris necessaris
per les diferents connexions de la nova xarxa de sanejament a la xarxa
de sanejament existent. Inclòs connexionat de trams vistos, encastats,
passatubs necessaris, ajudes de paleta, accessoris, suport
canononades, colzes, reposició d'elements, peces especials per
connexió, comprovació estanqüeitat... fins deixar la instal·lació
acabada i en funcionament segons el CTE DB HS5 d'evacuació
d'aigües.  (P - 289)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.01.03 415,00

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 03 Climatització i ventilació

Titol 5 01 Equips clima

1 EEG4Z211 u Bomba de calor partida d'expansió directa, amb unitat interior
horitzontal per a conductes.
Model PEZS-M100YJA de Mitsubishi Electric o Equivalent.
Pot. Fred: 9,5 kW
Pot. Calor: 11,2 kW
Pot. Elec: 2,60 kW trifàsica de 400 V
Gas refrigerant R410A,
Pressió estàtica disponible 150 Pa
SEER / SCOP: 5,5 (A) / 4,2 (A+)
Distancia frig V/H: 30 / 75 mm
Inclou interconexió frigorifica entre unitat interior i exterior amb
tuberies de Cu amb aillament, element de control PAR-33 amb
programador setmanal, cablejat de maniobra i potencia entre unitat
interior i exterior, connexió a desaigua més pròxim amb sifo,
antivibratoris metal·lics per a unitats interiors, perfils de 40x40x3mm

3.538,10 7,000 24.766,70

EUR
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per soportació de unitats interior a estructura, peus de subjecció i
anivellament per unitats exteriors, accessoris de fixació i conexió.
Instal·lada segons especificacions del fabricant i el RITE. (P - 111)

2 EG2DG6D1 m Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
(P - 160)

13,90 49,000 681,10

3 EG2DC8D7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 156)

17,10 14,000 239,40

4 EG2DC8F7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 157)

23,36 7,000 163,52

5 EG2DC8H7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 158)

31,27 5,000 156,35

6 EG2DC8K7 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport (P - 159)

39,96 20,000 799,20

TOTAL Titol 5 01.00.05.03.01 26.806,27

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 03 Climatització i ventilació

Titol 5 02 Equips ventilacio

1 EEM3Z450 u Unitat de tractament d'aire amb recuperador de plaques
RCE-4500-EC de TECNA ASPIRNOVA o equivalent.
Per a un cabal 4.200 m3/h (maxim 4.500 m3/h, 225 Pa). Model
vertical - Motors Electrònics EC - By-Pass d’Aire amb Comportes
Motoritzades i Sondes. Inclou sonda de conducte de quailitat d'aire
CO2 i filtres F7+F8 en impulsió i F7 en aspìració. Control Presostàtic
amb senyal Alarma Filtres Bruts. Conforme a la ErP 2018 Ecodesign.
Comandament / Pantalla Electrònica Digital model RCE-EC, amb
tarjeta de comunicació a protocol Modbus RTU-RS485 integrada.
Instal.lat, fixat, connectat a conductes i elèctricament seguint les
prescripcions del fabricant, del RITE i del REBT. (P - 120)

7.172,55 1,000 7.172,55

2 EEKSZ53E u Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 750x600 mm
i 1500 mm de llargària, amb 5 cel·les de llana mineral i xapa
resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre,
de 100 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 mm.
Model SNA-10 de Acustica Integral o equivlanet.
Per a un cabal de 3.500 m3/h, amb una velocitat maxima de 6 m/s i
una caiguda de pressió maxima de 5 mmcda (50Pa)
Inclou accesoris de fixació i connexió. Col·locat. (P - 118)

681,42 2,000 1.362,84

3 EEM3Z41 u Estructura BIG FOOT de 2 x 1,20 metres
Componentes del sistema:
- 2 x 2m BARRAS LONGITUDINALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 4 x 1,2m BARRAS TRANSVERSALES - 40 x 40 SECCIÓN
- 6 x PIES CON BASE ANTIVIBRATORIA - 305mm2
- 4 x KIT ABRAZADERAS
Peso: 70 Kg
Inclou accesoris de fixació i connexio. Instal·lada. (P - 119)

360,85 1,000 360,85

TOTAL Titol 5 01.00.05.03.02 8.896,24

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

EUR
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Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 03 Climatització i ventilació

Titol 5 03 Distribucio d'aire

1 EE51Z0BB m2 Formació de conducte rectangular de placa autoportant de llana de
roca de baixa conductivitat tèrmica Climacoustic de Knauf o
equivalent, amb conductivitat tèrmica de 0'032 W/m·K, gruix 25 mm i
resistència tèrmica 0'75 m2K/W. Recobriment exterior de kraft-alumini
reforçat amb una malla de vidre, i en l'interior disposa d'un recobriment
acústic que compleix el certificat GreenGuard per la seva baixa
emissivitat de partícules. Grau de dificultat mig. Muntat encastat. (P -
107)

23,03 158,000 3.638,74

2 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, grau de dificultat mig,
muntat adossat amb suports (P - 109)

29,67 134,000 3.975,78

3 EE5AAAV3 m2 Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical
com horitzontal, resistent al foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de
52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0.09 W/mK i una densitat de
500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió (P - 110)

141,38 7,000 989,66

4 EE51ZS65 u Tapa d'inspeccio per conductes rectangulars i circulars de dimensions
400x200mm de METU SISTEM o equivalent, amb dos panys de rosca
per untatge i desmuntatge. fabricat en acer galvanitzat. inclou
accessoris de muntage i fixació. Muntat. (P - 108)

28,99 4,000 115,96

5 EEKPZ411 u Comporta tallafocs per a conducta d'aire.
Model FOK-EIS-120 DE 700 x 400 mm DE MADEL, amb contacte
final de carrera.
Inclou accessoris de fixació i connexió, sellat, cablejat de maniobra
fins a modul de detecció d'incendis. Col·locada. (P - 117)

226,32 1,000 226,32

6 EEK2ZGS3 u Reixa lineal de terra clase H1,5 (UNE-En 1253-2), per a impulsió de,
model LMT-S+SP AA 600x200 de Madel o equivalent. De 600x200
mm, amb acabat amb alumini anoditzat. Inclou regulacio de cabal.
Col·locada. (P - 114)

84,26 5,000 421,30

7 EEK1ZQB8 u Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 2000x300 mm. Model LMT-MISS de Madel o
equivalent. Inclou accessoris de fixació i connexió. Col·locada. (P - 112)

114,32 1,000 114,32

8 EEKAZE88 u Difusor de sostre quadrat d'alumini acabat a definir per D.F (lacat o
anoditzat). Model DBQ+PLDQR/AIS 375x375 de Madel o equivalent.
Dimensions placa 484x484mm). Per a un cabal de 1020 m3/h. Amb
plenum aillat i regulador de cabal.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P - 115)

119,32 14,000 1.670,48

9 EEK2ZG57 u Reixeta lineal de retorn, model LMT-MISS de Madel o equivalent. De
1200x300 mm, amb acabat anoditzat. Inclou accessoris de fixació i
col·locació, marció. Col·locada. (P - 113)

76,17 7,000 533,19

TOTAL Titol 5 01.00.05.03.03 11.685,75

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 03 Climatització i ventilació

Titol 5 04 Canvi traçat Unitat Galletti

1 EFC1CC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment (P - 126)

27,45 82,000 2.250,90

2 EFQ33GLL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de

29,19 82,000 2.393,58

EUR
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diàmetre exterior 89 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 130)

3 EFR11D12 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm
de diàmetre, de 0.6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 135)

25,47 58,000 1.477,26

4 EEG4Z034 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de substitucio de la
tuberia d'aigua de la planta refredadora existent de galletti. Inclou els
treballs de:
- Treballs de buidat i reomplerta de l'aigua de la instal·lació.
- Retirada de tubs actuals.
- Reconexió dels nou tubs en els punts actuals interiors.
- Desmuntatge i recol·locació de fals-sostre en les zones interiors.
- Posta en marxa i regulació de la instal·lacio.
Inclou accessoris de fixació i connexió.  (P - 0)

350,00 1,000 350,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.03.04 6.471,74

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 03 Climatització i ventilació

Titol 5 05 varis

1 ELEGUCL1 PA Legalizacions de la instal·lació de climatitzacio de la zona ampliada
segons RITE. Inclou elaboració de plànols i esquemes ´´as built´´,
taxes previstes a pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat
final de responsabilitat i tramitació a indústria. (P - 0)

850,00 1,000 850,00

2 EEKNZDB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat lacat amb
color a definir per D.F. de 1000x400 mm i reixeta de malla metàl·lica
anti-ocells. Per substitucio de actuals reixes de ventilació en façana.
Inlou accessoris de fizació. Col·locada. (P - 116)

151,57 2,000 303,14

TOTAL Titol 5 01.00.05.03.05 1.153,14

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 01 Quadres

Titol 4 (1) 01 QGD

1 PPAUZEL1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de muntatge i
connexionat de noves proteccions dintre del Quadre General de
Distribució existent. Inclou treballs de identificació de linies, rotulació,
cablejat de maniobra i control interior. (P - 0)

150,00 1,000 150,00

2 EG424CJK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 179)

267,91 1,000 267,91

3 EG415GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 175)

127,63 1,000 127,63

EUR
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TOTAL Titol 4 (1) 01.00.05.04.01.01 545,54

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 01 Quadres

Titol 4 (1) 02 P1G Ampliació

1 PPAUZEL2 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de muntatge i
connexionat de noves proteccions dintre del quadre P1G existent.
Inclou treballs de identificació de linies, rotulació, cablejat de maniobra
i control interior. (P - 0)

160,00 1,000 160,00

2 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 176)

94,65 2,000 189,30

3 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 177)

92,47 1,000 92,47

4 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 172)

37,16 3,000 111,48

5 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 173)

37,67 3,000 113,01

TOTAL Titol 4 (1) 01.00.05.04.01.02 666,26

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 01 Quadres

Titol 4 (1) 03 Subquadre Sala Tècnica

1 EG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 180)

83,41 1,000 83,41

2 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 178)

146,80 5,000 734,00

EUR
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3 EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 176)

94,65 2,000 189,30

4 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 172)

37,16 1,000 37,16

5 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 173)

37,67 1,000 37,67

6 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 174)

68,07 8,000 544,56

7 EG51Z782 u Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia activa, per a
230 o 400 V. Inclou accessoris de fixació i connexió, muntat
superficialment (P - 181)

297,40 2,000 594,80

8 EG1AZ0AW u Armari metàl·lic per subquadre electric de de planta tècnica, format per
caixa metal·lica amb un grau de protecció minim de IP-54, amb
capacitat per totes les proteccions descrites en els esquemes de
projecte més un 20% d'espai de reserva, amb porta opaca, amb pany
amb clau. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.
(P - 144)

491,62 1,000 491,62

TOTAL Titol 4 (1) 01.00.05.04.01.03 2.712,52

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 02 Distribució

1 EG312696 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 165)

28,35 90,000 2.551,50

2 EG312636 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata (P - 164)

2,32 175,000 406,00

3 EG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 162)

1,36 271,000 368,56

4 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 163)

1,68 480,000 806,40

5 EG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
168)

0,82 406,500 333,33

6 EG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
169)

0,93 720,000 669,60

EUR
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7 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 149)

1,51 360,000 543,60

8 EG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 151)

1,56 260,000 405,60

9 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 153)

2,28 100,000 228,00

10 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 146)

4,26 25,000 106,50

11 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 147)

5,40 10,000 54,00

12 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 148)

8,09 10,000 80,90

13 EG2DZ8H8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i tabic separador d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 161)

35,92 35,000 1.257,20

14 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 137)

13,66 15,000 204,90

15 EG161722 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 142)

23,30 5,000 116,50

16 EG161A22 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 143)

29,59 3,000 88,77

TOTAL Titol 5 01.00.05.04.02 8.221,36

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 03 Punts de consum

1 EG6251D1 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa (P - 182)

8,95 6,000 53,70

2 EG641AA1 u Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus
universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu econòmic,
encastat (P - 188)

15,01 3,000 45,03

3 EG631155 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, encastada (P
- 183)

9,12 8,000 72,96

4 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 184)

10,56 2,000 21,12

5 EG15Z422 u Caixa de derivació per empotrar en terra, de 300x300 metal·lica (ref:
089651) de legrand o similar, amb tapa metal·lica amb grau de
protecció estanca, muntada superficialment/ encastada. Inclou tapas,

80,69 6,000 484,14

EUR
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accessoris de fixació i connexió. Col·locada (P - 140)

6 EG63Z15R u Caixa rodona IP44 per instal·lació empotrada en terra de un element
per presa de corrent de la gama MOSAIC de LEGAND, amb tapa
d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou aixa per formigó de 80mm
d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada. (P - 186)

19,76 4,000 79,04

7 EG63Z25R u Caixa doble IP44 per instal·lació empotrada en terra de dos elemen
per presa de corrent doble de la gama MOSAIC de LEGAND o
equivalent, amb tapa d'obertura de 180º acabat en inox. Inclou caixa
per formigó de 80mm d'espesor i 80mm de diametre. Instal·lada. (P -
187)

26,76 4,000 107,04

8 EG63Z151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, model estret per torretes o caixes. amb tapa,
gama MOSAIC de LEGRAND o similar, encastada (P - 185)

10,18 21,000 213,78

9 EHV2ZFER u Sensor de llum natural per regulació de lluminaries amb rectancies
regulables 0-10V, amb connexió directa a inferfaz 0-10V, ajust del
sensor a treves de apertura, instal·lació amb pinses a la propia
lampada. Model DIM PICO de OSRAM o equivalent. Inclou cable de
connexió, pinça per subjecció a lampada, accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat. (P - 200)

40,21 2,000 80,42

10 EHV2Z03T u Detector de moviment per exterior, amb un grau de protecció IP55,
cobertura de fins a 8m d'alçada i 180º, per instal·lar a 2,5m d'alçada.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat (P - 199)

70,21 2,000 140,42

11 EH11ZCTR pa Partida alçada d'abonament integre pels treballs i materias de
programació/calibració del sensor de llum natural per tal de regular les
lluminaries de façana als nivells de llum indicats en projecte per cada
espai. Inclou cablejat de manibra i control entre elements sensor i
equips regulables de les luminaries, tubs, accessoris de fixació i
connexió. (P - 0)

130,00 2,000 260,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.04.03 1.557,65

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 04 Lluminaries

1 EH21ZAE2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb
difusor de lamel·les metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència T16/G5
de 54W, (1x54W), amb reactància electrònica , instal·lada encastada a
cel ras. inclou accssorisd e fixació i connexió. Instal·lada i connectada.
(P - 195)

120,94 28,000 3.386,32

2 EH21ZMA2 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i amb
difusor de lamel·les metàl·liques, amb 1 tub de fluorescència T16/G5
de 54W, (1x54W), amb equip regulable 0-10V , instal·lada encastada a
cel ras. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P
- 196)

148,56 14,000 2.079,84

3 EH1AZL02 u Lluminaria tipus regleta estanca model CORELINE ESTANCA de
PHILIPS o equivalent, per instal·lació adosada, equipada amb
lampada LED de 38W, amb index de reproducció cromatica de 80 i
temperatura de color de 4000ºK.. Inclou tub LED, accessoris de
connexió i fixació. Totalment acabat, instal·lat, verificat i en perfecte
funcionament. (P - 194)

68,12 6,000 408,72

4 EH61ZC9A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP42, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 332 , 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat. Model HYDRA de
DAISALUX, inclou caixa, accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i
connectat. (P - 197)

113,98 14,000 1.595,72

EUR
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5 EH61ZH9A u Llum d'emergència amb funcio permanent i d'emergencia NOVA
ESTANCA de DAISALUX, equipada amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, amb grau de protecció IP66 i IK08, aïllament classe
II, amb un flux 252 lúmens, 1 h d'autonomia. Inclou caixa estanca,
accessoris de fixació i connexió. Instal·lada i connectada (P - 198)

135,46 8,000 1.083,68

6 EH11Z9BG pa Reixa per luminiaria d'emergencia estaca formada per tram de 350mm
safata rejiband galvanitzada de 200x100mm. inclou feines de tallar
safata i fixarla a paret i accessoris de fixació. Col·locada.
(P - 193)

16,12 8,000 128,96

TOTAL Titol 5 01.00.05.04.04 8.683,24

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 05 Terres

1 EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 17.3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 191)

36,92 2,000 73,84

2 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 170)

9,81 60,000 588,60

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 192)

38,29 1,000 38,29

4 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 261)

95,76 1,000 95,76

5 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 60x60, de fosa ductil B-125
amb inscrició o logo de l'Ajuntament, segons detall del plec de
condicions de l'Ajuntament. Col·locat amb morter (P - 263)

61,85 1,000 61,85

6 EG31ZTE1 u Feines de connexionat a terra de tots el elements metàlics,
instal·lacions, tuberies, safates, etc... per tal de complir amb el REBT.
Inclou cablejat de protecció a terra, tubs, accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i conectat segons les especificacions del REBT i la
propietat. (P - 167)

373,24 1,000 373,24

TOTAL Titol 5 01.00.05.04.05 1.231,58

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 04 Electricitat i il·luminació

Titol 5 06 Varis

1 ELEGU001 PA Legalizacions de la instal·lació electrica de baixa tensió segons REBT.
Inclou elaboració de planols i esquemes ´´as built´´, taxes previstes a
pagar a les EIC, expedient de legalizació, certificat final de
responsabilitat, tramitació a indústria. (P - 0)

850,00 1,000 850,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.04.06 850,00

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 06 Contra Incendis

EUR
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Titol 5 01 Extinció incendis

1 EM23Z500 U Armari per equips de proteccio contra incendis tipus vertical, amb boca
d'incendi Bie-25/20 m i espai per extintor, polsador i alarma, de xapa
pintada amb epoxi, per col·locar empotrat, mides exteriors en mm. 555
de llarg x1360 d'alt x 250 ample, model F1-V de AQL-Anber S.A. o
equivalent, mides a confirmar segons fabricant, model a validar per la
propietat i la DF, amb:
- Boca d'incendis Bie-25/20 m. equipada de 25 mm de diametre, amb
manega de 20 m de longitud, segons normes UNE-23-403-89 i 23.091
i senyalització segons Decret 1403/1986 (BOE 8/7/86), porta abatible,
guia per extracció manega, devanadera circular, boquilla, lanza de 3
efectes, racord, valvula de bola i manometre.
- Modul armari per extintor amb porta abatible,
- Modul armari per polsador i alarma, (polsador exterior, alarma visual
i acústica ubicada  a l'exterior fora de l'armari)

Inclos BIE-25, també totes les ajudes de paleta necesaries, cablejat
electric, forats per l'accionament des de l'exterior del polsador, forats
per l'alarma, accesoris i elements de fixacio  i connexió.
No inclou el extintor, la sirena ni el polsador d'alarma.

(P - 220)

511,28 3,000 1.533,84

2 EM31U61J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 223)

48,29 3,000 144,87

3 EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 221)

77,36 1,000 77,36

4 EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 222)

127,60 2,000 255,20

5 EF42ZZEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 1 1/2 ´´ - 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret,
sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de
paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,... Instal·lat i
connectat.
(P - 124)

23,52 40,000 940,80

6 EF42Z9EB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 2´´ - 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de
paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,... Instal·lat i
connectat.
(P - 122)

29,60 14,000 414,40

7 EF42ZBEB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal,
de 2 1/2´´ - 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret,
sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.
Inclou racords, colzes, suportacions, peces especials, ajudes de
paleta, accessoris i elements de connexió i fixació,... Instal·lat i
connectat.
(P - 123)

65,00 7,000 455,00

8 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 133)

5,23 34,000 177,82

9 EFQ3Z4EK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 50 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de

5,82 14,000 81,48

EUR
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 134)

10 XPAUUINC PA Partida alçada d'abonament intrega per les feines de connexionat de la
nova instal·lació de BIEs a la xarxa existent. Inclou treballs de buidat i
omplerta de la instal·lació en cas necessari, ajudes de paleta,
accesoris i elements necessaris per deixar la instal·lació totalment
operativa.  (P - 290)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.06.01 4.230,77

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 06 Contra Incendis

Titol 5 02 Detecció incendis

1 EM11Z120 u DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORIT. AE/SA-OPI DE
GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de
detectores ópticos son su diseño y sus dimensines. El AE/SA-OPI
tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que le permite estar
más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació, suport, módul, posta en marxa, ajust,...
Muntat segons especificacions del fabricant.
(P - 202)

43,17 7,000 302,19

2 EM11Z520 u DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORIT AE/SA-T DE
GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Detector de calor fabricado por AGUILERA ELECTRÓNICA según
Norma UNE EN 54-5 con certificado de conformidad CE y marca de
calidad AENOR. Unidad algorítmica direccionable que gestiona dos
parámetros de temperatura: Diferencial: Toma medidas del incremento
de temperatura en tiempo.
Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada
momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta
tome la decisión de alarma de acuerdo con la programación hecha en
cada caso.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació, módul, posta en marxa, ajust,... Muntat
segons especificacions del fabricant.
(P - 208)

42,51 1,000 42,51

3 EM11Z121 u ZOCALOS DETECTORES ALGORIT. AE/SA-ZB2 DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Las características que le otorgan la distinción entre el resto de
detectores ópticos son su diseño y sus dimensines. El AE/SA-OPI
tiene un perfil más bajo, solo 43 mm de altura, lo que le permite estar
más pegado al techo.
Certificado de conformidad CE según norma EN 54-7.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació, suport, módul, posta en marxa, ajust,...
Muntat segons especificacions del fabricant.
(P - 203)

4,27 8,000 34,16

4 EM11Z125 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRA AE/SA-2S DE
GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA
ELECTRÓNICA según norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por
relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y N/A
(contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras

40,92 1,000 40,92

EUR
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independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar
electroválvulas, etc.).
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en
caso de cortocircuito
en su interior.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc..
- Consumo reposo/alarma: 2.6 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.
(P - 204)

5 EM11Z126 u MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS VIGILADAS AE/SA-2SV DE
GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA
ELECTRONICA según norma EN 54-18, que gestiona dos salidas
supervisadas de relé. Especial para ejecutar dos maniobras de
evacuación independientes (sirenas, campanas, etc.) según y para qué
hayan sido configuradas desde la central en cumplimiento de la norma
de instalac ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en
caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
- Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles.
- Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo reposo 1 mA.
- Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 27 mA.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.
(P - 205)

51,47 3,000 154,41

6 EM11Z127 u MODULO ALGORITMICO para compuerta cortafuegos de GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA
ELECTRONICA según norma EN 54-18, que gestiona la salida
supervisada del relé final de carrera de la compuerta cortafuegos.
Especial para ejecutar maniobras según y para qué hayan sido
configuradas desde la central en cumplimiento de la norma de instalac
ión EN 54-14.
- Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en
caso de cortocircuito en su interior.
- Admite alimentación auxiliar para maniobras.
Inclou módulo, rele, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació, suport, posta en marxa, ajust,... Muntat
segons especificacions del fabricant.
(P - 206)

49,48 3,000 148,44

7 EM14Z1D4 u PULSADOR DIRECCIONABLE CON TAPA ALGORIT AE/SA-PT DE
GRUPO AGUILERA O SIMILAR
Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma UNE EN
54-11. Controla un interruptor que al ser presionado a través de una
lámina flexible (queda enclavada sin que rompa), genera una señal de
alarma en la central.
Dotado con:
- Tapa de protección transparente.
- Autoaislador del equipo incorporado.
- Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
- Alimentación entre 18 y 27 Vcc.
- Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
- Medidas: 98 x 95 x 39 mm

Inclou ajudes, connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació. Muntat segons especificacions del
fabricant. (P - 217)

25,72 3,000 77,16

EUR
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8 EM14Z1D5 u BASE ALTA PARA PULSADOR 40 mm AE/V-PSBA DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR

Inclou ajudes, connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació. Muntat segons especificacions del
fabricant. (P - 218)

1,45 3,000 4,35

9 EM13Z321 u SIRENA ELECTRONICA CON FOCO EN 54-23 AE/V-ASFLXW DE
GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Sirena multitono con foco certificada EN 54-3 y EN-54-23 para
montaje en pared. Tipo W-2.4-7.5.
Máxima altura de instalación 2,4 m, longitud de cobertura 7,5 m.
Tecnología led que garantiza una intensidad luminosa 0,4 lux/m2 en
todo el área.
Nivel Sonoro 102dB(A)
Consumo máximo 37mA.
Protección IP65

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació, módul, posta en marxa, ajust,... Muntat
segons especificacions del fabricant. (P - 215)

84,03 3,000 252,09

10 EM13Z325 u SIRENA CON FOCO PARA EXTERIOR AE/V-ASFE DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Sirena para exteriores con indicación luminosa de leds.
Protección: IP65
Dimensiones: 201 x 230 x 60 mm.
Peso: 1.10 Kg.
Alimentación: 12 - 30 Vcc
Consumo: 90mA a 24 Vcc
Potencia acústica: 95dB a 1 m
Frecuencia: 3.1 - 3.8Khz
Rango temperatura: 40ºC a 85ºC
Medidas exteriores: 210 x 230 x 60 mm.

Inclou connexió cablejat, base, ajudes de paleta, accessoris i
elements de connexió i fixació, módul, posta en marxa, ajust,... Muntat
segons especificacions del fabricant. (P - 216)

36,05 1,000 36,05

11 EM11Z130 u MODULO AISLADOR DE LINEA ALGORIT. AE/SA-AB DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Unidad fabricada por AGUILERA ELECTRONICA según norma EN
54-17:2004.
Unidad microprocesada que se intercala en un bucle del sistema
algorítmico, cada 23 equipos máximo, determinado por normativa EN
54-14, creando sectores. Su función es la de controlar la corriente que
circula por el bucle y si esta se incrementa, sobrepas ando los
parámetros que tiene programados, abre la línea, aislando el resto del
bucle
para que este siga funcionando.
Cuando la anomalía desaparece se repone automáticamente
restableciendo el normal funcionamiento.
- Control de corriente bidireccional.
- Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.
(P - 207)

26,77 1,000 26,77

12 EM151210 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 219)

39,16 4,000 156,64

13 EM11Z5RF M Cable resistent al foc 2x1,5mm2
Cable manega resistent al foc 3 hores per instal.lació de detecció
d'incendis analogica, polsadors alarmes, electroimans, sirenes
exteriors i interiors de 2 x 1,5 mm2. amb aïllament, trenat i apantallat,
de molt baixa capacitat, lliure de halogens i resistent al foc RF90,
segons norma UNE 23.007/2009 i UNE EN 50200, temperatura de
treball: -20ºC a 85ºC. Per anar muntat a l'interior d'un tub. Inclós

1,15 450,000 517,50

EUR
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ajudes de paleta, accesoris i elements de connexió i fixació. instal·lat i
connectat.
(P - 209)

14 EG21H81J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 147)

5,40 10,000 54,00

15 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 146)

4,26 150,000 639,00

16 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 152)

1,56 10,000 15,60

17 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 150)

1,51 100,000 151,00

18 EG15T532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 138)

14,30 10,000 143,00

19 EG15T732 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de
protecció IP-65, muntada superficialment (P - 139)

17,20 10,000 172,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.06.02 2.967,79

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 06 Contra Incendis

Titol 5 03 Detecció incendis - nova central detecció

1 EM12Z046 u CENTRAL ALGORITMICA DE 8 BUCLES AE/SA-CTL DE GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Central microprocesada algorítmica, fabricadas por AGUILERA
ELECTRÓNICA y certificada según las normas europeas UNE-EN
54-2 y UNEEN 54-4, controla individualmente todos los equipos que
componen las instalaciones de detección de incendios. Central
inteligente de control de incendios con bus para conexión de 1 a 4
tarjetas AE/SA-CTL, cada tarjeta controla 2 bucles algorítmicos
direccionables de 125 equipos cada uno, a los que se conectan los
detectores, pulsadores, módulos de maniobras, de control y demás
elementos que configuran la instalación. Capacidad de control de
hasta 1000 equipos.
Para 250 equipos la central dispone de microprocesador
independiente.
Fuente de alimentación conmutada de 27.2 Vcc 4 A.
Cargador de baterías de emergencia.
Capacidad para dos baterías de 12V/7 Ah.
Medidas 500x390x145mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, programació, posta en marxa, ajust,...
Muntat segons especificacions del fabricant.
(P - 210)

1.560,86 1,000 1.560,86

2 EM12Z050 u TARJETA DE 2 BUCLES 2 HILOS DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Unidad de control de 2 bucles algoritmicos, 125 equipos por bucle,
capacidad 250 equipos.

271,16 1,000 271,16

EUR
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Dispone de indicador luminoso para el control del crrecto
funcionamiento y las comunicaciones con los equipos y la Central.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, programació, posta en marxa, ajust,...
Muntat segons especificacions del fabricant.
(P - 214)

3 EM12Z047 u BATERÍAS DE EMERGENCIA B/12-15 DE GRUPO AGUILERA O
SIMILAR.
Baterías recargables de tipo ácido-plomo sin mantenimiento.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, posta en marxa, ajust,... Muntat segons
especificacions del fabricant.
(P - 211)

91,96 4,000 367,84

4 EM12Z048 u PROGRAMADOR DE DIRECCIONES SIST. ALGORIT GRUPO
AGUILERA O SIMILAR.
Dispositivo portátil indicado para programar el número de codigos de
la identificación de cada equipo algoritmico que permite:
- Grabar la dirección del equipo.
- Leer la dirección almacenada.
- Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo.
El proceso de programación individual de cada equipo se puede
realizar también desde la propia central algorítmica.
- Con batería alcalina de 9V.

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, programació, posta en marxa, ajust,...
Muntat segons especificacions del fabricant. (P - 212)

97,07 1,000 97,07

5 EM12Z049 u FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 5A ALGORIT AE/SA-FA DE
GRUPO AGUILERA O SIMILAR.
Fuentes de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas
según norma EN 54-4.
Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Pprovista de indicaciones luminosas
del estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las
baterías y de los fusibles de salida según norma EN 54-4.
Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos.
Equipan una tarjeta microprocesada que mantiene informada a la
central algorítmica de su estado permanentemente.
- Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah.
- Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm

Inclou connexió cablejat, ajudes de paleta, accessoris i elements de
connexió i fixació, suport, programació, posta en marxa, ajust,...
Muntat segons especificacions del fabricant. (P - 213)

527,28 1,000 527,28

6 XPAUZIN1 pa Partida alçada d'abonament intrega per les feines i treballls per deixar
la instal·lació de detecció d'incendis, nova detecció/detecció existent
operatives. Inclou connexió del llaç de deteccio, i treballs de
programació de la  central d'incendis. (P - 0)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.06.03 2.974,21

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 06 Contra Incendis

Titol 5 04 Varis

1 EMSB32P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 228)

19,61 6,000 117,66
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2 EMSB56P1 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 229)

19,81 6,000 118,86

3 EMSB76P1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 447x447 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 230)

19,81 4,000 79,24

4 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 231)

17,75 4,000 71,00

5 EMSBCWP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 232)

20,39 2,000 40,78

TOTAL Titol 5 01.00.05.06.04 427,54

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 07 Aigua

1 EJ239130 u Aixeta per neteja/reg amb racord connexió manega, amb dispositiu
reductor de consum, per instal.lació muntada superficialment sobre
paret, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 3/4´´, amb dispositiu
pulvoritzador reductor del consum. Instal·lada i connectada. (P - 201)

35,20 2,000 70,40

2 EFC1Z2AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 25/18mm, APTE PER AIGUA
FREDA SANITARIA, SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 25x3,5 (DIAM.
EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA DE PP
AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS
PART PROPORCIONAL DE COLZES, T, MANEGUETS DE UNIO,
REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES
AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I
CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS PRESCRIPCIONS DEL
FABRICANT I CONNECTAT. (P - 127)

2,78 8,000 22,24

3 EFC1Z3AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 32/26,2mm, APTE PER AIGUA
FREDA SANITARIA, SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 32x2,9 (DIAM.
EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA DE PP
AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS
PART PROPORCIONAL DE COLZES, T, MANEGUETS DE UNIO,
REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES
AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I
CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS PRESCRIPCIONS DEL
FABRICANT I CONNECTAT. (P - 128)

3,68 10,000 36,80

4 EFC1Z4AF M -TUB DE POLIPROPILE COMPOST 40/32,6mm, APTE PER AIGUA
FREDA SANITARIA, SDR 11 - PN16 BAR (SERIE 5), 40x3,7 (DIAM.
EXT x GRUIX), FORMAT PER UNA CAPA DE PP+CAPA DE PP
AMB FIBRA DE VIDRE+CAPA DE PP, BANDA COLOR BLAU,
TIPUS PP-NIRON CLIMA DE ITALSAN O SIMILAR, SEGONS
NORMA UNE-EN ISO 15874, UNIONS PER TERMOFUSIO. INCLOS
PART PROPORCIONAL DE COLZES, T, MANEGUETS DE UNIO,
REDUCCIONS, SUPORTACIONS, ABRAÇADERES, I TOTES LES
AJUDES DE PALETA NECESSÀRIES, ELEMENTS DE FIXACIO I
CONNEXIO. INSTAL.LAT SEGONS PRESCRIPCIONS DEL
FABRICANT I CONNECTAT. (P - 129)

5,54 15,000 83,10

5 EFQ3Z49K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 25 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de

4,32 8,000 34,56

EUR
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 131)

6 EFQ3Z4BK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 32 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 132)

5,03 10,000 50,30

7 EFQ3Z4CK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 133)

5,23 15,000 78,45

8 EN316427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar
de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P - 233)

27,01 1,000 27,01

9 EN422677 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 234)

44,23 1,000 44,23

10 EN422687 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual,
per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 235)

46,27 1,000 46,27

11 XPAUZFR0 PA Partida alçada d'abonament integra per les feines de connexionat de la
nova instal·lació de fontaneria a la xarxa existent. Inclou injerto, peça
especial de connexionat entre la nova xarxa i la existent segons diam,
ajudes de paleta, peces especials, colzes, proves d'estanqüeitat, ...
fins deixar tota la instal·lació de fontaneria operativa.  (P - 291)

180,00 1,000 180,00

TOTAL Titol 4 01.00.05.07 673,36

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 09 Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5 01 Veus i dades

1 EP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
247)

1,36 1.120,000 1.523,20

2 EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 251)

21,76 14,000 304,64

3 EP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible amb norma IEEE
802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb
protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE
segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i
connectat (P - 254)

298,47 2,000 596,94

4 EP7ZZC58 u Panell 19'' amb 24 connectors jack Snap-In RJ45 sense pantalla
premontados model R&M Freenet Cat6 o equivalent.
Construït en acer galvanitzat amb frontal d'ABS, lliure d'halògens
(DIN/VDE 0472/815)
Sense cable de connexió a terra.

133,24 1,000 133,24

EUR

Projecte d´ampliació del Complex Esportiu Salvador Gimeno, al terme municipal de Sant Joan Despí

PRESSUPOST Pàg.: 30

Amb safata portacables per evitar tensions mecàniques en les
connexions.
Compatible amb el nivell 1 de seguretat R&M Freenet mitjançant els
clip de colors per Snap-In

(P - 255)

5 EP43C431 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 248)

10,18 4,000 40,72

6 EP73Z451 u Certificació per a cada enllaç de veu/dades, incloent la confecció de
registres i emisió de certificació pel distribuIdor oficial. (P - 252)

3,61 22,000 79,42

7 EP73Z958 PA Partida alçada d'abonament integre per feines de configuració de la
xarxa i d'etequetatge, rotulació de punts de connexió i configuració de
la xarxa de veus i dades segons preescripcions del D.F. i la propietat.
(P - 0)

90,00 1,000 90,00

8 PPAUZTE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de connexionat de
punts RJ-45 de la zona ampliada a rack existent. (P - 286)

125,00 1,000 125,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.09.01 2.893,16

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 09 Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5 02 Seguretat contra intrusió i accessos

1 EMD1Z005 U Detector IR Grau 2. doble mirall . Cobertura en ventall de 12 m
d'abast. Cortina 20 m opcional. Inclou accessoris de fixació i connexió.
Instal·lat i connectat. (P - 224)

38,67 3,000 116,01

2 EMD2Z006 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6.
Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat (P - 225)

17,89 2,000 35,78

3 EMD62423 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat
en tub (P - 227)

1,11 240,000 266,40

4 EG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 145)

2,26 120,000 271,20

5 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment.Inclou accessoris de fixació i
connecció. Connectat i  instal·lat. (P - 136)

11,43 10,000 114,30

6 PPAUZSE1 PA Partida alçada d'abonament integra pels de connexionat de punts de
detecció i seguretat a centraleta existent. Inclou configuració i
comprovació del correcte funcionament del sistema. (P - 285)

140,00 1,000 140,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.09.02 943,69

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 09 Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5 03 Audiovisuals (Previsio)

1 EP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina,
pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb cobertura
del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama

1,33 180,000 239,40

EUR
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segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub (P - 246)

2 EP134105 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de
material plàstic, encastada (P - 236)

38,35 1,000 38,35

3 EP141221 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal,
amb tapa, de preu econòmic, encastada (P - 237)

18,18 2,000 36,36

TOTAL Titol 5 01.00.05.09.03 314,11

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 09 Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5 04 Megafonia  (Rack Autonom)

1 EP35ZCAJ u Caixa acústica de 2 vies de 60 W de potència RMS en línia de 100 V.
Incorpora un woofer de 8´´ i un tweeter d'1´´. Té una sensibilitat de 91
dB SPL a 1 W, 1 m i 1 kHz, i una pressió acústica màxima de 109 dB.
La seva resposta en freqüència és de 60 a 18.000 Hz i la freqüència de
tall entre vies (Crossover) se situa en 3,5 kHz. Té unes dimensions de
260 x 450 x 250 mm i un pes de 7 Kg. Acabada en plàstic color negre.
Muntatge mitjançant suport orientable. Model OPTIMUS ref. BS-60BP
o similar. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.
(P - 245)

248,09 6,000 1.488,54

2 EP31ZGYM u Etapa de potència de 360 W, amb sortida de línia de 100 V, 70 V, 50
V, o de baixa impedància (4, 8 i 16 ohm). Disposa d'entrades de
programa i de prioritat (0 dBu i 600 ohm), amb control de volum
independent. Incorpora la funció de seguretat d'avisos i circuits de
protecció tèrmica, contra les sobrecàrregues i contra curtcircuit a la
línia d'altaveus. Connector RJ de connexió amb carta supervisora de
línies. Ocupa 2 unitats d'altura en rack de 19 ''. Model OPTIMUS ref.
UP-367.r. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat.
(P - 240)

845,21 1,000 845,21

3 EP31ZEWH u Mesclador matricial amb 8 entrades d'àudio i 4 sortides. Amb 4
entrades d'àudio seleccionables micro / línia amb alimentació phantom
i equalització de tres bandes, 4 entrades de línia, 1 entrada de àudio
amb prioritat, selectors de zona de sortida per a cada entrada d'àudio,
controls de volum independents per a totes les entrades i sortides
d'àudio, controls de to independents per a totes les sortides d'àudio i
altaveu monitor amb selector de zona i control de volum. L'equip es pot
completar amb el pupitre microfònic PM-4Z que permet enviar avisos
en directe a qualsevol zona o als totes elles, i el comandament de
control mural WP-1 per ajustar a distància el volum de les sortides i / o
connectar de forma remota un micròfon o font d'àudio. Model
OPTIMUS ref. PM-804 (P - 239)

386,21 1,000 386,21

4 EP31ZREP u Receptor per a dos micròfons sense fils en la banda d'UHF (863 - 865
*MHz), amb possibilitat de 16 canals diferents (8 simultanis) i recepció
*superheterodina amb diversitat (tecnologia de síntesi PLL multicanal).
Sensibilitat de recepció -107 dBm. Relació senyal soroll superior a 105
dB, THD inferior al 0,6%. Resposta en freqüència de 50 a 18.000 Hz.
Disposa de pantalla multifunció LCD, controls de volum, d'engegada,
selecció de canal i nivell de silenciador. Sortides d'àudio independents
(XLR3, simètrica) i de mescla (jack 6,35 mm, asimètrica). Inclou dues
antenes, alimentador i cable de connexió d'àudio. Acabat metàl·lic,
color gris plata. Dimensions 480 x 45 x 232 mm. Format per *rack
estàndard de 19'', 1 unitat d'altura. Model OPTIMUS ref. US-902DC o
similar. Inclou accessoris de fixació i connexió. Instal·lat i connectat. (P
- 241)

297,18 1,000 297,18

5 EP33Z36T u Font de so composta per un reproductor de CD àudio/MP3, connector
USB, en un xassís per rack normalitzat de 19’’, d'1 unitat d'altura.
Model OPTIMUS ref. W115o similar. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i sconnectat. (P - 243)

493,80 1,000 493,80

EUR
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6 EP31ZBAS u Micròfon sense fil de diadema amb transmissor de petaca incorporat.
Diagrama polar carioide. Banda de freqüències de 863-865 MHz
(UHF). Selecció de fins a 16 canals (8 simultanis). Resposta en
freqüència de 50 a 18.000 Hz. Potència de portadora 20 mW. Sistema
de modulació PLL. Alimentació piles 2 x AA. Indicador de
funcionament i de bateria baixa. Inclou diadema, pantalla paravent i
funda per a l'emissor. Compatible amb receptors US-902DC i
US-8001DC. Model OPTIMUS ref. PT850BC + CX504. Instal·lat i
connectat. (P - 238)

195,21 2,000 390,42

7 EP49Z010 m CABLE ADAPTADOR ST XLR-3-M/XLR-3-H 20m. (P - 250) 0,61 2,000 1,22

8 EP32Z000 u Interruptor magnetotèrmic de 20 A per activar o desactivar tots els
elements instal·lats en l'armari-rack de megafonia. Ocupa 2 o d'altura.
Model OPTIMUS xarxa. Z-45 o similar. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat. (P - 242)

83,39 1,000 83,39

9 EP74J511 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària,
de 1200 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 253)

812,53 1,000 812,53

10 EG21H71J m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 146)

4,26 20,000 85,20

11 EG22H915 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort (P - 154)

2,11 25,000 52,75

12 EG15Z512 u Base de paret per connexionat de euip autonom rack a sistema
d'altaveus format per caixes acustiques de 60W. Inclou accessoris de
fixació i connexió. Model OPTIMUS ref:MSE-0233. Instal·lat i
connectat. (P - 141)

46,34 2,000 92,68

13 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment.Inclou accessoris de fixació i
connecció. Connectat i  instal·lat. (P - 136)

11,43 25,000 285,75

14 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 249)

0,88 150,000 132,00

15 EP32ZASD pa Partida alçada d'abonament integre per feines posada en marxa de
rack de megafonia. Segons preescripcions del fabricant i la propietat.
(P - 0)

90,00 1,000 90,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.09.04 5.536,88

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 09 Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5 05 Megafonia avisos

1 EP352AB2 u Altaveu de sostre per a muntar superficialment, coaxial de dues vies,
de forma circular, de 6.5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 0.5´´ de
diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 10 W RMS de potència, per a línia de
100 V, nivell de pressió sonora 103 dB, muntat superficialment (P -
244)

109,04 7,000 763,28

2 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 249)

0,88 300,000 264,00

3 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 149)

1,51 300,000 453,00

EUR
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4 EG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment.Inclou accessoris de fixació i
connecció. Connectat i  instal·lat. (P - 136)

11,43 7,000 80,01

TOTAL Titol 5 01.00.05.09.05 1.560,29

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 09 Xarxa de comunicacions i seguretat

Titol 5 06 Brunzidors en portes

1 EGA12332 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent, preu mitjà,
muntat superficialment (P - 189)

14,03 2,000 28,06

2 EMD2Z007 u Contacte magnètic .-40°C fins +70°C , IP43 ,Certificat EN50131-2-6,
per actuar sobre bunzidors de portes. Inclou accessoris de fixació i
connexió. Instal·lat i connectat (P - 226)

17,89 2,000 35,78

3 PPAUZSBR PA Partida alçada d'abonament integra pel materia i treball de connexió de
brunzidor i contactes magnetics portes a circuit de força més pròxim.
Inclou cablejat, canaletes, accessoris de fixació i connexió.
(P - 284)

80,00 2,000 160,00

TOTAL Titol 5 01.00.05.09.06 223,84

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 11 Instal·lacions de depuració i tractaments d'aigua

1 XPAUZQUS PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de desplaçament de
les boques de carrega, dutxa d'emergencia amb rentaulls, manguera i
d'altres equips existents en la caseta de omplerta dels productes
quimics, per reubicar-los en la nova caseta. Inclou els següents
treballs.
- Desmuntatge i trasllat de tots el elements de la sala de carrega de
productes quimics i recol·locació en nova sala.
- Reconexió de tubs, punts d'aigua, col·locació de senyalítica.
Inclou tubs, accessoris de fixació i connexió. (P - 0)

250,00 1,000 250,00

2 XPAUZQU3 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de localització de tubs
enterrats de omplerta dels productes quimics, reconeció amb nous
tubs i reposició de paviment existent, Inclou excavació, tubs,
accessoris de conexió, materials necessaris per reposició de paviment.
(OPCIO B)
(P - 0)

360,00 1,000 360,00

3 XPAUZQU2 PA Partida alçada d'abonament íntegre pel treballs de reconexió de tubs
nous tubs de carrega de productes quimics (PVC 40) que s'instal·larien
pel sostre de la planta soterrani -1. Inclou recol·locació de
instal·lacions que es puguin veure afectades pel traçat. (OPCIO A) (P -
0)

150,00 1,000 150,00

4 EFA17342 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 125)

6,82 40,000 272,80

TOTAL Titol 4 01.00.05.11 1.032,80

Obra 01 Pressupost 2161/17
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Capítol 00 EDIFICACIÓ

Titol 3 05 Serveis d'instal·lacions

Titol 4 13 Varis

1 XPAUZCES PA Partida alçada d'abonament íntegre per a les ajudes del ram de paleta
per a les diferents instal.lacions. Inclou obertures de forats en
pantalles, parets, regates, excavacions, i treballs necessaris per poder
executar les instal·lacions definides en el projecte. (P - 0)

950,00 1,000 950,00

TOTAL Titol 4 01.00.05.13 950,00

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Titol 3 01 Enllumenat Exterior

1 EG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 155)

2,93 50,000 146,50

2 EG31Z554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub. Segons
normativa CPR (P - 166)

3,08 50,000 154,00

3 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 260)

51,00 2,000 102,00

4 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 170)

9,81 50,000 490,50

5 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 190)

24,40 1,000 24,40

6 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de 40x40, de fosa ductil B-125
amb inscrició o logo de l'Ajuntament de Terrassa, segons detall del
plec de condicions de l'Ajuntament. Col·locat amb morter (P - 262)

32,35 2,000 64,70

7 FHR0Z3E U Formació de dau de formigo segons especificacións del fabricant de la
columna existent a desplaçar, accesoris de fixació i connexió.
Instal·lada i connectada. (P - 264)

136,62 1,000 136,62

8 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN.
Treballs a realitzar seguint les indicacions del tècnic arqueòleg. (P - 6)

13,44 30,000 403,20

9 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió.
Treballs a realitzar seguint les indicacions del tècnic arqueòleg. (P - 3)

6,35 37,500 238,13

10 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 192)

38,29 1,000 38,29

11 F219ZZPA m2 Reposició de paviment existent de qualsevol tipus, situats a la vorera,
plaça, asfalt, rampes ... que estigui afectat per les obres de recolocació
de l'enllumenat exterior existent. De les mateixes característiques,
material, dimensions, color, que l'existent a la zona d'intervenció.
Inclou tots els materials auxiliars, capa de nivel·lació, morters, ciments,
sorra, col·locat a truc de maceta o el necessari, rejuntat de peces,
beurada, polit, neteja de peces, eliminació de restes i acabat del
paviment fins aprovació de la DF.
(P - 256)

32,76 40,000 1.310,40

12 EG38Z904 u Treballs connexionat a terra amb cable de coure nu de 35mm2 dels
elements de mobiliari urbá que estan ubicats a una distancia inferior de
2m de les parts metal·liques de la instal·lació de enllumenat exterior i
que siguin subceptiles de ser tocades de forma simultania. (P - 171)

157,62 1,000 157,62

EUR
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13 XPAUZQ3G PA Partida alçada d'abonament integra pels treballs de retirada de les
dues columnes d'enllumenat public existents a la zona afectada per la
ampliació del Poliesportiu.
(P - 0)

180,00 1,000 180,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 3.446,36

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 01 URBANITZACIÓ

Titol 3 02 Obra civil

1 E711SG01 m2 Col·locació de membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació sobre làmina existent,
garantint la continuïtat de la mateixa. (P - 65)

16,48 20,000 329,60

2 F9F5SG02 m Subministrament i col·locació de peces de formigó de forma
rectangular 60x 30 cm i 3,5 cm de gruix, preu superior , col·locats amb
morter de ciment 1:6 i reblert de junts, col·locades en perimetre de
paviment repicat. S'inclou p.p. de talls de peces per adaptació en pilars
i muntants. (P - 259)

62,42 17,000 1.061,14

3 E9G2E354 m2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols
de quars color, amb formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E, col·locat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic (P - 82)

29,70 36,400 1.081,08

4 F961C59A m Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb
dos cantells amb forma arrodonida, de 12x30 cm, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada (P - 258)

77,79 12,500 972,38

5 M9RHSG03 m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix,
de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la
base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (P -
283)

231,73 4,200 973,27

TOTAL Titol 3 01.01.02 4.417,47

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 E2R3MJ01 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 8)

4,15 56,062 232,66

2 E2RAMJ02 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 15)

4,70 56,062 263,49

3 E2R5MJ03 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 10)

17,84 96,386 1.719,53

4 E2RAMJ04 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 16)

23,67 67,114 1.588,59

5 E2RAMJ07 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de

0,00 20,548 0,00

EUR
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Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 17)

6 E2RAMJ12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)

12,75 7,374 94,02

7 E2R5MJ18 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 11)

69,00 4,558 314,50

8 E2RAMJ13 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 19)

0,08 209,250 16,74

9 E2R2MJ14 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 7)

3,73 15,221 56,77

TOTAL Capítol 01.03 4.286,30

Obra 01 Pressupost 2161/17

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 PPSEGSAL pa Seguretat i Salut (P - 287) 6.075,00 1,000 6.075,00

TOTAL Capítol 01.04 6.075,00

EUR
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NIVELL 4: Titol 4 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.00.01.01  Enderrocs 8.559,76

Titol 4 01.00.01.02  Retirada de mobiliari i material 370,18

Titol 4 01.00.01.03  Cales de localització de serveis 1.714,98

Titol 3 01.00.01  Treballs previs i enderrocs 10.644,92

Titol 4 01.00.03.01  Fonaments i contenció de terres 5.816,63

Titol 4 01.00.03.02  Estructura 113.481,84

Titol 3 01.00.03  Estructura 119.298,47

Titol 4 01.00.04.01  Cobertes 35.035,71

Titol 4 01.00.04.02  Tancaments i divisòries 12.865,47

Titol 4 01.00.04.04  Paviments 16.721,35

Titol 4 01.00.04.05  Fusteria interior i exterior 42.759,63

Titol 4 01.00.04.06  Serralleria 12.556,53

Titol 4 01.00.04.08  Falsos sostres 30.514,95

Titol 4 01.00.04.09  Acabats verticals 5.771,81

Titol 3 01.00.04  Arquitectura 156.225,45

Titol 4 01.00.05.01  Xarxa de sanejament 3.569,06

Titol 4 01.00.05.03  Climatització i ventilació 55.013,14

Titol 4 01.00.05.04  Electricitat i il·luminació 24.468,15

Titol 4 01.00.05.06  Contra Incendis 10.600,31

Titol 4 01.00.05.07  Aigua 673,36

Titol 4 01.00.05.09  Xarxa de comunicacions i seguretat 11.471,97

Titol 4 01.00.05.11  Instal·lacions de depuració i tractaments d'aigua 1.032,80

Titol 4 01.00.05.13  Varis 950,00

Titol 3 01.00.05  Serveis d'instal·lacions 107.778,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
393.947,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.00.01  Treballs previs i enderrocs 10.644,92

Titol 3 01.00.02  Moviment de terres 812,84

Titol 3 01.00.03  Estructura 119.298,47

Titol 3 01.00.04  Arquitectura 156.225,45

Titol 3 01.00.05  Serveis d'instal·lacions 107.778,79

Capítol 01.00  EDIFICACIÓ 394.760,47

Titol 3 01.01.01  Enllumenat Exterior 3.446,36

Titol 3 01.01.02  Obra civil 4.417,47

Capítol 01.01  URBANITZACIÓ 7.863,83

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
402.624,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.00  EDIFICACIÓ 394.760,47

Capítol 01.01  URBANITZACIÓ 7.863,83

EUR
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Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 4.286,30

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 6.075,00

Obra 01 Pressupost 2161/17 412.985,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
412.985,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2161/17 412.985,60

412.985,60

EUR
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